Łódź, dn. 21.08.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia do szczegółowego przedmiotu zamówienia na
transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystania w przemyśle
Dot. zapytania ofertowego nr DPIK.092.90.2020.MK

1. Wniesiono o zmianę brzmienia paragrafu 4 pkt. 3 z:
„Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie przekazana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę
dokumentacja potwierdzającej wykonanie Usługi tj. dokumentów wskazany w § 3 ust. 3 powyżej.”
na
„Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia będzie przekazana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę
dokumentacja potwierdzającej wykonanie Usługi tj. dokumentów wskazany w § 3 ust. 5 powyżej.”
Odpowiedź: Jest to oczywista omyłka, zatem paragraf 4 pkt 3 zyskuje brzmienie zgodnie z
sugerowaną zmianą.
2. Wniesiono o zmianę brzmienia §4 pkt. 6 z :
„Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku Zleceniodawcy”
na
„Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku Zleceniobiorcy.”
Odpowiedź: Powyższe nie ma większego znaczenia na przebieg współpracy. Różnica będzie rzędu
jednego dnia, więc powyższy punkt pozostaje bez zmian.
3. Wniesiono o zmianę brzmienia §5, tj.:
wykreślenie pkt. 3, 4, 5, 6 Umowy lub o wprowadzenie dodatkowych/ modyfikację zapisów:
ograniczających maksymalną łączną wartość kar umownych ze wszystkich tytułów do 20% wartości
netto wynagrodzenia, modyfikujących treść pkt 6. wyłączając możliwości dochodzenia przez
Zleceniodawcę odszkodowania uzupełniającego.
Odpowiedź: Z punktu widzenia Zamawiającego (Startupów), w imieniu, których działa Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do 20%
wynagrodzenia jest działaniem niekorzystnym dla naszych Mocodawców (startupów). W związku z
powyższym, ŁSSE S.A. zmienia §5 pkt. 4 tak, aby kary umowne w przypadku wszelkich naruszeń
naliczane były zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Zmiana z:
3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości:
a) 5 % łącznej wartości netto wynagrodzenia wskazanej w Załączniku nr 1 z tytułu
naruszenia przez Zleceniobiorcę klauzuli poufności, o której mowa w § 6 ust. 8, 9,
10 i 11 niniejszej umowy, osobno za każde naruszenie;
b) 20% łącznej wartości netto wynagrodzenia wskazanej w Załączniku nr 1 z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez
Zleceniobiorcę.
4. Wskazane powyżej kary umowne powinny zostać zapłacone przez Zleceniobiorcę w terminie
14 dni od przedstawienia wezwania do ich zapłaty przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z przysługującego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zleceniodawcę,
na co Zleceniobiorca wyraża niniejszym zgodę.
6. Przewidziane w ust. 3 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Całkowita odpowiedzialność Zleceniodawcy jest ograniczona do wysokości 100 %
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Odpowiedzialność Stron na podstawie
Umowy jest ograniczona do poniesionej straty, z wyłączeniem utraconych korzyści lub szkód
pośrednich.

na:
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wyrządzone w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, w tym również odpowiada za
działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za własne
działania lub zaniechania.
Aktualizacja z dn. 26.08.2020 r.:
Oferent wnioskował o rozważenie zmiany pkt. 3, 4, 5, 6 pa. 5 umowy, na co Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna zgodziła się w dniu 21.08.2020 r. Poprawiając wzór umowy, zastąpiono powyższe punkty
nowym zapisem (odwołującym się do zasad ogólnych) i omyłkowo usunięto pkt. 7 paragrafu 5. W dniu
26.08.2020 r. punkt zostaje przywrócony (jako pkt. 4 paragrafu 5) i załącznik nr 3_wzór
umowy_aktualizacja 26.08 dodany do dokumentów dostępnych w Bazie Konkurencyjności i w BIP na
stronie 
www.sse.lodz.pl
Podsumowanie:

Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności, w przypadku nanoszenia zmian w opublikowanym
zapytaniu ofertowym, Zamawiający (w tym przypadku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
działająca w imieniu Zamawiających, tj. startupów) przedłuża termin składania ofert (z 31.08.2020 r.,
godz. 10.00 na 4.09.2020 r., godz. 10.00).
Wszystkie zmiany naniesione zostały w załączniku nr 3, tj. wzór umowy, który został opublikowany jako
“aktualizacja 21.08.2020 r.” w Bazie Konkurencyjności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.sse.lodz.pl). Z uwagi na fakt, iż powyższe
zmiany skutkowały wydłużeniem terminu składania ofert, naniesiono stosowne zmiany w pełnej treści
przedmiotu zamówienia.

