
L.p. Pytanie  Odpowiedź 

1 Proszę o przedstawienie listy przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy 

kapitałowej.  

Po uwagach naszego działu prawnego proszę także o rozpatrzenie możliwości: 

 

Usunięcie z punktu 8 . „DCT Gdańsk S.A. jest uprawnione dokonać cesji praw i 

obowiązków wynikających z Umowy o Zachowaniu Poufności na rzecz 

podmiotu funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej DCT Gdańsk S.A.” 

 

DCT Gdańsk S.A. należy w większości do australijskiego 

funduszu Macquarie Group. Jest to podmiot prawa polskiego 

zarejestrowany w Polsce, działa w formie spółki akcyjnej. 

Zobowiązania właścicielskie wobec Akcjonariusza nie 

pozwalają na rezygnację z prawa cesji praw i obowiązków 

wynikających z zawieranych umów o zachowaniu poufności. 

Należy jednak wskazać, iż dotychczas prawo to nie było 

realizowane, mimo powszechnego zastosowania analogicznej 

klauzuli w zawieranych umowach. 

2 W nawiązaniu do wytycznych „harmonogramu przetargu pkt 2.2. 
„Oferent zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o 
spełnianiu wymogów formalnych przedstawionych w pkt. III 
„Ogłoszenia o przetargu najpóźniej do dnia 01/07/2015 do godz. 
16.00” 
 
W celu potwierdzenia spełniania wymagań prosimy o wyjaśnienie 
wymagania dotyczącego referencji: 
 
„1) Wykonawcy wykażą w udokumentowanych referencjach, ze w 
ciągu ostatnich 4 lat, przed 
upływem terminu określonego w złożonych ofertach, wykonali 
należycie nie mniej niż dwa 
zamówienia, na które składały się (dla każdego z zamówień): 
a. Wykonanie analizy lub projektu w zakresie zarządzania 
zasobami i procesów związanych z 
utrzymaniem ruchu” 
 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: 
 
„Wykonanie analizy lub projektu w zakresie zarządzania zasobami 
i procesów związanych z utrzymaniem ruchu”  

Przez ‘procesy związane z utrzymaniem ruchu’ należy 

rozumieć procesy wspierające utrzymanie majątku/zasobów 

firmy w dobrym stanie technicznym, m. in. obsługę zgłoszeń o 

awarii majątku, obsługę przeglądów okresowych, planowanie 

prac utrzymaniowych, obsługę magazynu części zamiennych, 

obsługę procesy zakupowego czy zarządzanie umowami 

gwarancyjnymi oraz serwisowymi. 



 
lub o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje jeśli projekt 
realizowany przez Wykonawcę obejmował m.in. wykonanie 
projektu 

 
 



 

3 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany treści § 2 ust. 4 i 5 wzoru 

umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

Kwestionowane przez nas postanowienia wprowadzające zakaz wprowadzania 

jakichkolwiek zmian osobowych w odniesieniu do kierowników projektu oraz 

inżynierów w żadnym stopniu nie uwzględniają potrzeb praktyki oraz specyfiki 

usług IT. Zwracamy uwagę, iż na rynku usług IT występuje dość częsta rotacja 

osób wykwalifikowanych i w konsekwencji może zdarzyć się, że w trakcie 

realizacji Umowy, Wykonawca będzie zmuszony do zastąpienia danej osoby 

inną, o tych samych lub większych kwalifikacjach. Postanowienia te nie 

uwzględniają również przypadków losowych, w szczególności uszczerbku na 

zdrowiu, śmierci, etc.  

Dodatkowo, kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmierne do stopnia 

zawinienia oraz wartości umowy.  

Mając powyższe na uwadze, proponujemy następującą treść § 2 ust. 4 i 5: 

„4. Zmiana przez Wykonawcę Kierownika Projektu wskazanego w ofercie do 
przetargu, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na podstawie wniosku 
Wykonawcy, w którym Wykonawca wskaże przyczynę planowanej zmiany 
oraz Kierownika Projektu o tych samych lub większych kwalifikacjach, które 
posiadał Kierownik Projektu zastępowany. Zamawiający nie może uchylać 
się od udzielenia zgody bez uzasadnionej przyczyny.  

5. Zmiana przez Wykonawcę którekolwiek z inżynierów, wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na podstawie wniosku Wykonawcy, w którym 
Wykonawca wskaże przyczynę planowanej zmiany oraz inżyniera o tych 
samych lub większych kwalifikacjach, które posiadał inżynier zastępowany. 
Zamawiający nie może uchylać się od udzielenia zgody bez uzasadnionej 
przyczyny.” 

 

Proszę zwrócić uwagę, iż w przytoczonym § 2 ust. 4 i 5 rygor 

braku możliwości wprowadzenia zmian osobowych do zespołu 

projektowego jest ograniczony, które to ograniczenia mają na 

celu uwzględnienie potrzeb praktyki oferentów oraz specyfiki 

usług IT. Mianowicie, jeżeli zmiana osobowa jest korzystna lub 

nie wpłynie na terminowe i profesjonalne wykonanie 

Przedmiotu Umowy lub zmiana taka jest spowodowana Siłą 

Wyższą, to Zamawiający nie ma obowiązku nakładania kary 

umownej. Ponadto przypadki losowe, np. śmierć lub 

uszczerbek na zdrowiu są traktowane jako zdarzenia Siły 

Wyższej. Niemniej, dla złagodzenia tego rygoru, Zamawiający 

wprowadza następującą zmianę w § 2 w Umowie, która 

automatycznie wykluczy nałożenie kary umownej na 

Wykonawcę. 

 

„4. Zmiana przez Wykonawcę Kierownika Projektu 

wskazanego w ofercie do przetargu, spowoduje obligatoryjne 

nałożenie na Wykonawcę przez Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 20  tys. euro.  Zamawiający zachowuje prawo do 

odstąpieniaodstąpi od nałożenia na Wykonawcę kary 

umownej, jeśli uzna, że zmiana jest korzystna lub i nie wpłynie 

na terminowe i profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy 

lub zmiana taka jest spowodowana Siłą Wyższą. 

5. Zmiana przez Wykonawcę któregokolwiek z inżynierów 

spowoduje obligatoryjne nałożenie na Wykonawcę przez 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 tys. euro. 

Zamawiający zachowuje prawo do odstąpieniaodstąpi od 

nałożenia na Wykonawcę kary umownej, jeśli uzna, że zmiana 

jest korzystna lub i nie wpłynie na terminowe i profesjonalne 

wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmiana taka jest 

spowodowana Siłą Wyższą.” 



 

 


