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CNP /213/014/D/08                                          Gdańsk, dnia 19.08.2008r. 
 

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Przetargu nieograniczonego powyŜej 206 000 EURO na: 

 

 

 

          dostaw ę 1 szt. zestawu komputera przemysłowego z dodatkowy mi kartami 
steruj ąco-pomiarowymi w obudowie przemysłowej dla Politech niki Gda ńskiej 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

        
 
 
 
 
Zamawiający:                           Politechnika Gda ńska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80 –952 Gdańsk 
tel. (058) 347 – 14 – 02 
fax. (058) 341 – 08 – 80  

 
 
 

 

 

Specyfikacj ę zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Prof. dr hab. in Ŝ. Kazimierz Jakubiuk 
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ZAMAWIAJ ĄCY 

     

 Politechnika Gda ńska  
      ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 

telefon: (058) 347 17 44, fax: (058) 347 14 15 
www.pq.qda.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30 
REGON: 000001620     NIP: 584-020-35-93 

Postępowanie prowadzi: 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk telefon: (058) 
347 14 02, fax: (058) 341 08 80 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego powy Ŝej 206.000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. 
Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. zestaw komputera przemysłowego z dod atkowymi 
kartami steruj ąco-pomiarowymi w obudowie przemysłowej  w konfigura cji: 

 
• Obudowa przemysłowa pod płyty ATX z zasilaczem, 
• Płyta główna ATX z kartą graficzną, 
• Procesor 2-rdzeniowy, 
• Pamięć RAM - 4 GB, 
• Dysk twardy 320 GB, 
• Napęd DVD-RW/+RW, 
• Klawiatura, 
• Mysz optyczna, 
• Windows XP Prof./PL, 
• Monitor LCD 19”, 
• Karta wejść analogowych z optoizolacją z dodatkowym terminalem zaciskowym i kablem sygnałowym, 
• Karta interfejsu komunikacyjnego CAN 2-portowa z optoizolacją, 
• Karta interfejsu komunikacyjnego RS-232/422/485 4-portowa z optoizolacją z dodatkowym terminalem 

zaciskowym i kablem sygnałowym, 
• Karta 4 liczników dla enkoderów przyrostowych z optoizolacją i dodatkowymi izolowanymi wejściami i 

wyjściami cyfrowymi z dodatkowym terminalem zaciskowym i kablem sygnałowym. 
 
Wszystkie elementy winny być zainstalowane w obudowie, zainstalowany system operacyjny i 
oprogramowanie (sterowniki programowe) elementów zestawu, działanie całego zestawu przetestowane.  
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Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 

 
płyta główna + procesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wydajność : 
- procesor 2-rdzeniowy x86 zapewniający komputerowi  
  minimum 200 punktów w benchmarku 
  Sysmark 2004 Office Productivity (Official Run)  
  i minimum 300 punktów w benchmarku Sysmark 2004 Internet   
  Content Creation (Official Run) 
  testowany przy 4 GB zainstalowanej pamięci DDR RAM  
  i  rozdzielczości ekranu 1024x768 punktów z paletą minimum 16 bit, 
- moŜliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych,  
- wbudowana karta graficzna zgodna z DirectX 9.0 i interfejsem Aero  
   systemu Windows Vista, 
- obsługa minimum 8 GB pamięci, 
interfejsy wbudowane : 
- 1 złącze VGA, 
- minimum 1 slot PCI Express x16, 
- minimum 1 slot PCI Express x4, 
- minimum 5 slotów PCI  32bit/33MHz,  
- minimum 4 porty USB 2.0 na płycie z moŜliwością rozszerzenia do 
   minimum 10-ciu, 
- minimum 2 porty szeregowe, w tym jeden konfigurowalny przez 
   uŜytkownika do jednego ze standardów RS-232/422/485,  
- minimum 1 port równoległy, 
- minimum 1 stereofoniczny port Audio line-in oraz 
   minimum 1 stereofoniczny port Audio line-out, 
- minimum 1 port RJ45 z sygnalizacją LED, 
- minimum 5-kanałowy kontroler SATAII z transferem min. 300 MB/s; 
   kontroler ze wsparciem dla macierzy RAID pracującej w trybie 0, 1 
   lub 10, 5, 
- minimum 1 kanał EIDE pracujący w trybie DMA 33/66/100, 
- minimum 2 złącza PS/2, 
- minimum 1 złącze FDD, 
komunikacja : 
- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, 
 
- zakres temperatur pracy dla płyty głównej minimum: 0÷60°C. 

pamięć RAM – 4 GB - dwa moduły po 2 GB DDR2 
  skonfigurowane i pracujące w trybie dual channel. 

dysk twardy 320 GB - HDD minimum 320 GB SATA minimum 7200 rpm, 
- pamięć cache minimum 16 MB, 
- mechanizm kolejkowania danych np. NCQ, TCQ lub inny. 

napęd DVD-RW/+RW  - nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W), 
- oprogramowanie dla systemów Windows XP i Windows Vista : 
   do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt,  
   tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych   
   danych z  twardego  dysku, do odtwarzania filmów DVD. 

klawiatura - klawiatura QWERTY dobrana do zaoferowanego komputera. 
mysz optyczna z rolk ą  - mysz optyczna dobrana do zaoferowanego komputera, 

- minimum 2 przyciski, rolka do przewijania w pionie. 
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obudowa  - przemysłowa szer. 19”, wys. 7” (4U), głęb. maksimum  460 mm dla 
płyt ATX, 

- zasilacz ATX minimum 400W, 
- minimum 3 miejsca na montaŜ urządzeń 5,25” (dostępne z przodu) 
- minimum 2 miejsca na montaŜ urządzeń 3,5” (minimum 1 dostępne 

z przodu), 
- minimum 2 gniazda USB dostępne z przodu, 
- wskaźniki załączonego zasilania i aktywności twardego dysku, 
- wbudowany wentylator z filtrem powietrza, 
- zakres temperatur pracy minimum 0-40°C, 
- odporność na wibracje: podczas pracy do 1 G (rms), w stanie 

wyłączonym do 2 G, 
- odporność na udar: podczas pracy do 10 G, w stanie wyłączonym 

do 30 G, 
- hałas emitowany poniŜej 52 dB, 
- masa maksimum 13 kg. 

monitor LCD 19” - rozmiar minimum 19” 
- rozdzielczość nominalna minimum 1280x1024 piksele 
- jasność minimum 300 cd/m2, kontrast minimum 800:1 
- kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni 
- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni 
- czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego) 
- złącze analogowe D-SUB 15 pin, złącze cyfrowe DVI 
- wbudowane głośniki lub dodatkowe zewnętrzne głośniki 
- funkcja obrotu ekranu Pivot 
- w zakresie błędnych pikseli i subpikseli zgodny z normą ISO 

13406-2 klasa I lub klasa II 
- dodatkowo kabel DVI do podłączenia monitora do karty graficznej 
   z wejściem DVI 
 

system operacyjny 
 

- zainstalowany Windows XP Pro/PL + płyta CD, dodatkowo na 
płycie 
  CD sterowniki dla Windows XP, Windows Vista Business. 

 
 

Parametry techniczne elementów dodatkowych komputer a – płyty rozszerze ń: 
karta wej ść analogowych  - liczba kanałów wejściowych minimum 32 (wejścia pojedyncze) z 

   moŜliwością konfiguracji jako 16 wejść róŜnicowych, 
- wejścia separowane galwanicznie od magistrali komputera, 
   wytrzymałość izolacji minimum 2500 Vdc, 
- rozdzielczość przetwarzania analogowo-cyfrowego minimum 12-bitowa, 
- maksymalna częstotliwość próbkowania minimum 100 kS/s, 
- maksymalny zakres napięć wejściowych: dla sygnałów bipolarnych ±10V, 
   dla sygnałów unipolarnych 0−10V, 
- wzmocnienia programowalne dla kaŜdego kanału, minimum 4 wartości 
   wzmocnienia w zakresie od 1 do 8, 
- dokładność dla wzmocnienia 1 nie gorsza niŜ 0,01% zakresu (±1LSB), 
- maksymalny błąd liniowości ±1LSB, 
- tryby wyzwalania: programowe, zewnętrzne, 
   wewnętrzne – programowalny licznik, 
- wytrzymałość napięciowa wejść ±30Vdc, 
- złącze magistrali systemowej PCI, 
- zakres temperatur pracy minimum: 0÷60°C, 
WyposaŜenie dodatkowe: 
- terminal zaciskowy wyposaŜony w listwy zaciskowe, umoŜliwiający 
   łatwe doprowadzenie oddzielnymi przewodami sygnałów mierzonych z 
   róŜnych punktów układu oraz umoŜliwiający wbudowanie filtrów lub 
   rezystorów (dla sygnałów prądowych), 
- kabel łączący terminal zaciskowy z kartą wejść analogowych zakończony 
   wtykiem odpowiednim dla wejścia karty, długość 3 m 
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karta liczników dla 
enkoderów przyrostowych   

- minimum 4 niezaleŜne liczniki obsługujące typowe zestawy 
sygnałów 
   wejściowych enkoderów inkrementalnych (sygnały: A, B, Index), 
- minimalna rozdzielczość liczników 32 bity, 
- maksymalna częstotliwość sygnałów enkoderowych minimum 1 
MHz, 
- wbudowane filtry cyfrowe, 
- moŜliwe doprowadzenie sygnałów enkoderowych jako wejścia 
   pojedyncze lub róŜnicowe, 
- moŜliwość generacji sygnału przerwania przy przepełnieniu lub 
   zaprogramowanym stanie licznika, 
- wbudowany licznik/timer umoŜliwiający generację przerwania w 
   zaprogramowanym czasie – zakres czasu minimum od 20 µs do 
50 s, 
- minimum 4 dodatkowe wejścia cyfrowe, mogące pracować w trybie 
   genaracji przerwania,  
- minimum 4 dodatkowe wyjścia cyfrowe, poziom napięciowy TTL, 
   obciąŜalność prądowa do 50 mA, 
- wszystkie wejścia i wyjścia separowane galwanicznie od magistrali 
   komputera, wytrzymałość izolacji minimum 2500 Vdc, 
- złącze magistrali systemowej PCI, 
- zakres temperatur pracy minimum: 0÷60°C, 
WyposaŜenie dodatkowe: 
- terminal zaciskowy wyposaŜony w listwy zaciskowe, umoŜliwiający 
   łatwe doprowadzenie oddzielnymi przewodami sygnałów enkoderowych i 
   sygnałów wejść/wyjść cyfrowych z róŜnych punktów układu, 
- kabel łączący terminal zaciskowy z kartą wejść analogowych zakończony 
   wtykami odpowiednimi dla wejścia karty i wyjścia terminala, dł. 3 m, 
   przystosowany do przesyłania sygnałów o częstotliwości powyŜej 1MHz 
   (wersja HighSpeed). 

karta interfejsu szeregowego  
RS-232/422/485 

- minimum 4 niezaleŜne porty, konfigurowalne niezaleŜnie do standarów 
   RS-232/422/485, 
- maksymalna prędkość transmisji minimum do 921,6 kbps, 
- wszystkie wejścia i wyjścia separowane galwanicznie od magistrali 
   komputera, wytrzymałość izolacji minimum 2500 Vdc, 
- złącze magistrali systemowej PCI, 
- dołączone sterowniki programowe do Windows 98/ME/2000/XP/Vista, 
- zakres temperatur pracy minimum: 0÷60°C. 

Karta interfejsu 
komunikacyjnego CAN  

- minimum 2 niezaleŜne porty CAN (Controller Area Network) z 
   moŜliwością ich równoczesnej obsługi, 
- prędkość transmisji do 1 Mbps, 
- realizowany protokół CAN 2.0 A/B, 
- wszystkie wejścia i wyjścia separowane galwanicznie od magistrali 
   komputera, wytrzymałość izolacji minimum 1000 Vdc, 
- dołączone biblioteki programowe dla pracy w systemie 
   Windows 98/ME/2000/XP, 
- złącze magistrali systemowej PCI, 
- zakres temperatur pracy minimum: 0÷60°C. 

 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca dostarczy komputer fabrycznie nowy , który nie będzie przedmiotem praw osób 

trzecich. 
2) Wykonawca   zobowiązany  jest   dostarczyć   dokładnie  taki   komputer,   który   zaproponował 

Zamawiającemu  w  ofercie  i  który  spełnia wymagania  Zamawiającego  postawione w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Wykonawca dostarczy komputer na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez 
      Zamawiającego. 
4) O  czasie dostarczenia komputera Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 

Zamawiającego w formie - telefonicznej lub faksem - na co najmniej 24 godzin przed 
planowaną datą dostawy. 

5) Odbioru komputera, dokona uprawniony przez Zamawiającego pracownik, 
spisując  wraz  z  przedstawicielem  Wykonawcy  protokół odbioru,  którego  wzór  stanowi 
załącznik do umowy.  
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6)   Dostarczony towar zostanie sprawdzony zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych , Wykonawca nieodpłatnie wymieni wadliwy towar 
na nowy wolny od wad lub usunie wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia., 

  W razie wykrycia przez Zamawiającego po rozpoczęciu uŜytkowania wad w dostarczonym 
  przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoŜy  u Wykonawcy  reklamację - faksem,  która 
  powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. 
  Po upływie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatrzoną zgodnie z Ŝądaniem 
  Zamawiającego 

7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia  wolny od wad i udzielił 
na niego 24  miesi ęcy gwarancji. Czas  przystąpienia  do  naprawy gwarancyjnej był nie 
dłuŜszy niŜ 5 dni kalendarzowych - liczony od daty zgłoszenia faksem reklamacji Wykonawcy. 
Okres  gwarancji   liczony  będzie  od   daty   podpisania  protokołu  odbioru,   który  stanowi 
załącznik do umowy.  
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 miesięcznego serwisu 
gwarancyjnego,   obejmującego   naprawę   uszkodzeń   powstałych   w   wyniku   normalnej 
eksploatacji.  
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciąŜają Wykonawcę, 
W przypadku wystąpienia konieczności naprawy komputerów w siedzibie Wykonawcy, koszt przewozu 
oraz ryzyko ich uszkodzenia lub utraty spoczywa na Wykonawcy. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w wyrobach w chwili dokonywania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie 
inne wady wyrobów, ujawnione później, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, Ŝe wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. 
JeŜeli Wykonawca, po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku 
wymiany wyrobów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 5 dni 
kalendarzowych, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko 
i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 
umowy. 

8) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyznaczył co najmniej jedną osobę do bezpośredniego 
kontaktu z Zamawiającym i obsługi realizacji zamówienia 

9) ZAMAWIAJĄCY nie wyraŜa zgody na wykonanie zamówienia przez podwykonawców, za 
wyjątkiem transportu. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji zamówienia   -     6 tygodni od daty podpisania umowy 

OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU    W    POST ĘPOWANIU    ORAZ    OPIS    SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 
ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 

2) Posiadaj ą niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeŜeli zrealizował w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres  
prowadzenia  działalności  jest  krótszy   -  w  tym  okresie,   minimum 2 dostawy, 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, kaŜda o 
wartości brutto nie mniejszej ni Ŝ 20.000 zł ). 
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3) Znajduj ą   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   z apewniaj ącej   wykonanie 
zamówienia  

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca znajduje się sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, jeŜeli osiągnął w ostatnim roku obrotowym, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności był krótszy to w tym okresie, przychód netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów nie mniejszy niŜ :50.000 zł 

4) Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia", w 
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnia. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, muszą wraz z ofertą (formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (cz.1 i cz.2) 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) załączyć niŜej wymienione dokumenty i 
oświadczenia: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 
poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560) - 
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) W celu  potwierdzenia, Ŝe Wykonawca  posiada uprawnienie do wykonywania 
działalno ści   lub  czynno ści   okre ślonych   w   Specyfikacji   Istotnych   Warunków 
Zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawi e art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, 
Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560):  

 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli  odrębne  przepisy wymagają wpisu  do rejestru  lub 
zgłoszenia do ewidencji  działalności  gospodarczej,   wystawione nie  wcześniej niŜ 6 
miesięcy przeć upływem terminu składania ofert 

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   podatków   lub   zaświadczenie,   Ŝe   uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu -  wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania ofert 

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłatami oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne \ społeczne lub zaświadczenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed terminem składania ofert 

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art 24 ust. 1 
pkt 4-8 i 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560) -
wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

W  przypadku  składania oferty wspólnej  kaŜdy  ze  współwykonawców składa  powyŜsze 
dokumenty oddzielnie. 

3) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezb ędną wiedz ę i do świadczenie 
oraz  dysponuje potencjałem technicznym  i   osobam i zdolnymi  do wykonania 
zamówienia:  

Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (wartość brutto kaŜdej ze 
zrealizowanych dostaw nie mniejsza ni Ŝ 20.000 z\) dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -załącznik 
nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają powyŜsze dokumenty razem. 
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4) W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje si ę  w sytuacj i  ekonomicznej 
i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia:  
- Rachunek zysków i strat z ostatniego roku obrotowego a jeŜeli okres działalności był 

krótszy to  za  ten  okres.  JeŜeli  Wykonawca  nie  był zobowiązany do  sporządzenia 
sprawozdania finansowego, to zobowiązany jest dostarczyć inny dokument potwierdzający 
podany przychód netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów np. PIT/B, 

 

FORMA DOKUMENTÓW 

1. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcą. 

3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane. 

4. Brak jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów, złoŜenie go w niewłaściwej formie (np.: 
brak podpisu lub brak poświadczenia kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem) lub 
złoŜenie   fałszywego   dokumentu   spowoduje   wykluczenie   Wykonawcy   z   postępowania   z 
zastrzeŜeniem art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 Z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560). 

UWAGA!          Dokumenty nie wymagane przez Zamawiaj ącego, a zał ączone do oferty nie b ędą 
brane pod uwag ę przy rozpatrywaniu oferty.   

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. KaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie, faxem lub elektronicznie do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści niniejszej specyfikacji 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŜeli zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później niŜ na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający prześle zawiadomienie o treści wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
niniejszą specyfikację. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. 

6. Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym doręczono niniejszą specyfikację zawiadomienie  o 
dokonanych modyfikacjach i staną się integralną częścią niniejszej specyfikacji. 

7. Modyfikacja treści specyfikacji nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, a takŜe warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

8. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. 

      O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich  
      Wykonawców, którym przekazano niniejszą specyfikację. Wszelkie prawa  i obowiązki Zamawiającego 
      i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu, będą podlegały nowemu terminowi. 
9. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań Wykonawców. 
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OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami są: 
- Małgorzata Stocka-Rabczuk - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-17-75,  faks: (0-58) 

341-08-80, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 - 14:00; 
- Dr inŜ. Mirosław Mizan - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-15-02, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 9:00 - 14:00. 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Wykonawca przystępując do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100,00 PLN 
 
Oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą. 
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 
c) gwarancjach bankowych 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 

 

Wadium nale Ŝy wnie ść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Zachodni WBKSAI p/Gdańsk nr 4110901098 OOOO 0000 0901 5569 z dopiskiem „wadium Komputer 
przemysłowy WEiA". 
W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy si ę moment wpływu środków na konto 
Zamawiającego. 
Wykonawca  dostarcza  wraz  z  ofertą dowód   potwierdzający  dokonanie  przelewu   lub jego 
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ 
pieniądzu, naleŜy złoŜyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej - 
I piętro skrzydło „B" Gmachu Głównego przy ul. G. Narutowicza 11/12 od pon. do pt w godzinach od 9:00 do 
13:00 
Poręczenie lub gwarancja musi być bezwarunkowa, płatna na kaŜde wezwanie oraz obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 
ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 
170 poz. 1217, Nr 227 poz. 165B z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560), a takŜe musi obejmować cały 
okres związania ofertą. 
Nie wniesienie wadium lub wniesienie po upływie ter minu składania ofert spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z post ępowania.  
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 
1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot wadium nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany na piśmie przez Wykonawcę (w formularzu ofertowym), a w przypadku wadium wniesionego w 
innej formie przez odbiór depozytu przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy. 
Wykonawca   którego   oferta   została   wybrana   traci   wadium   wraz   z   odsetkami   na   rzecz 
Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo 2amówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 
poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

Oferta   powinna   być  przygotowana   zgodnie  z  wymogami   niniejszej   Specyfikacji   Istotnych 
Warunków Zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Do postępowania naleŜy złoŜyć: 

1) wypełniony formularz     "Oferta",  stanowiący załącznik nr 1  do Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

2) wymagane oświadczenia i dokumenty wg poniŜszego zestawienia: 
 

Lp.  Nazwa (rodzaj) dokumentu  Uwagi  

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(art. 22 ust. i Ustawy) - sporządzone wg załącznika nr 2  do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 

spełnienia warunków 
udziału w 

postępowaniu 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 

spełnienia warunków 
udziału w 

postępowaniu 

 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed terminem składania ofert 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 
spełnienia warunków 
udziału w 
postępowaniu 

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 i 9 Ustawy - 
wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 
spełnienia warunków 
udziału w 
postępowaniu 

5, Aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami oraz 
składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub 
zaświadczenie, Ŝe przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem 
składania ofert 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 
spełnienia warunków 
udziału w 
postępowaniu 

6. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla 
osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę 
lub kilku Wykonawców składających ofertę wspólną -
zawierające zakres rzeczowy i termin jego waŜności 
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7. Wykaz wykonanych dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeśfi okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia, kaŜdej o wartości brutto nie mniejszej niŜ 
20.000 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia). 
Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe dostawy wykazane w załączniku nr 3 do 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia zostały 
wykonane naleŜycie 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 
spełnienia warunków 
udziału w 
postępowaniu 

9. Rachunek zysków i strat z ostatniego roku obrotowego a jeŜeli 
okres   działalności   był   krótszy   to   za   ten   okres.   JeŜeli 
Wykonawca     nie     był     zobowiązany    do    sporządzenia 
sprawozdania finansowego, to zobowiązany jest dostarczyć 
inny dokument  potwierdzający podany  przychód   netto ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów np. PU/B 

dokument wymagany 
na potwierdzenie 
spełnienia warunków 
udziatu vv 
postępowaniu 

" w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty te składa kaŜdy i Wykonawców 
11 Wykonawca mający swoją siedzibę tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie) - zamiast 

zaznaczonych dokumentów składa dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz.U. nr 87 z 2006, poz. 605) 

Oferta  powinna  być sporządzona zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

> w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, 
> w języku polskim, 
> w jednym egzemplarzu, 
> na formularzu opracowanym przez Zamawiającego, a    stanowiącym załącznik nr 1  do 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zaleca się ofertę wraz z dokumentami i załącznikami: 
ponumerowa ć, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej 
stronie oferty; 

- strony parafować przez osoby podpisujące ofertę; 
- zabezpieczyć   tak,   aby   oferta   wraz   z   dokumentami   i   załącznikami   nie   mogła   ulec 

dekompletacji, poprzez połączenie ze sobą trwale stron oferty. 
 

Oferta     oraz     pozostałe     dokumenty,      dla      których     Zamawiający     określił     wzory 
w formie załączników do niniejszej   Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia powinny by 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści i opisu kolumn. 
KaŜda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 
Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie 
„nad" lub „obok" poprawnego. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy   ubiegający   się   o   zamówienie   wspólnie   muszą   ustanowić   pełnomocnika   do 
reprezentowania    ich   w    postępowaniu    o   udzielenie    niniejszego   zamówienia   albo   do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
Aby podmioty wstępujące wspólnie spełniały warunki wymagane od Wykonawców, oddzielnie 
kaŜdy z tych podmiotów musi spełniać te warunki. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty oraz udziałem 
w postępowaniu, z zastrzeŜeniem art 93 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 
64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
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Wykonawca  obowiązany jest  do  przekazania  w  ofercie  prawdziwych  danych   i  informacji. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli stwierdzi, Ŝe złoŜone przez niego 
informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 
PoŜądane jest  ułoŜenie  dokumentów  zgodnie  z   kolejnością  podaną przez  Wykonawcę  w 
formularzu ofertowym. 

ADRESOWANIE OFERT 

Oferty naleŜy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) 
kopercie. 

Na kopercie   z e w n ę t r z n e j    (w której mieścić się będzie koperta wewnętrzna) 

 1) naleŜy umieścić oznaczenie "Komputer przemysłowy WEiA” - Politechnika Gda ńska Wydział 
Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7, 80- 216 Gdańsk-Wrzeszcz, pokój nr 30  NIE 
OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT .  

Na kopercie   w e w n ę t r z n e j  (w której będzie formularz oferty wraz z załącznikami): 
1) naleŜy umieścić oznaczenie "Komputer przemysłowy WEiA"  
2) naleŜy wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę, aby moŜna 

było odesłać ofertę (bez otwierania koperty wewnętrznej) w przypadku stwierdzenia, Ŝe oferta 
została złoŜona po upływie terminu do składania ofert, po upływie terminu przewidzianego na 
protesty. 

PODPISY 

Oferta   powinna   być   podpisana   przez   Wykonawcę   lub   upełnomocnionego   przedstawiciela 
Wykonawcy. Poprawki dokonane w ofercie winny być zaparafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 
Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieuprawnioną powoduje odrzucenie 
oferty. 

PEŁNOMOCNICTWO 

W  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,   do  oferty  musi   być  załączone 
pełnomocnictwa udzielone w zakresie czynności związanych z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do 
ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  wspólników  w  postępowaniu  o   udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U, z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560). 
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
Stosowne pełnomocnictwo naleŜy załączyć do oferty. 

ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach 
(zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „ZAMIANA". 
Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg 
takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE". 
Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do 
występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi być podpisane przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
Koperty zewnętrzne oznakowane w sposób opisany powyŜej (tzn. „ZAMIANA", „WYCOFANIE") 
będą otwierane w pierwszej kolejności. 
Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane. 
Koperty wewnętrzne oznakowane dopiskiem „ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT  

Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do 30-09-2008 r. do godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego Politechnika 
Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk, pok. nr 30. Oferty 
moŜna składać w dni od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 - 1400. 
JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej 
złoŜenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 
poleconym lub złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

Wszystkie oferty złoŜone  po terminie  będą zwrócone  bez otwierania  po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-09-2008 r. o godz. 11.30, w siedzibie Zamawiającego 
Politechnika Gdańska  Wydził Elektrotechniki i Automatyki  w Gdańsku  ul.  Sobieskiego 7, 80-216 
Gdańsk, pok. 30. 
Otwarcie ofert jest jawne, 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert Zamawiający przekaŜe mu 
informację zawierającą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych w 
ofertach oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić informacje i warunki z niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ceną oferty jest cena określona w formularzu „oferta", stanowiącym załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Cena oferty powinna być określona w złotych polskich, wyraŜona w cyfrach i słownie, w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku zastosowania stawki VAT innej niŜ 22 % naleŜy wskazać podstawę prawną, 
poŜądane jest takŜe załączenie dokumentu potwierdzającego taką zasadność. 
Cena oferty nie będzie podlegać Ŝadnym negocjacjom. 
Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiąŜące dla 
zawieranej umowy. 
W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złotych polskich 
(PLN). 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: 
CENA OFERTY - 100% 
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Za ofertę  najkorzystniejszą uznana zostanie  oferta  z najniŜszą ceną, spełniająca  wymogi 
niniejszej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 
poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560). 

INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć  DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o: 
Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru; 
Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,   podając  uzasadnienie faktyczne  i 
prawne; 
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W zawiadomieniu o wyborze oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
Zamawiający poda informacje dotyczące szczegółów podpisania umowy. 
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana by zawarł on 
umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. 
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 
umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego   naleŜy   Zamawiającemu   przedłoŜyć   umowę 
regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa nie moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem 
udzielonej gwarancji. 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający   nie   będzie   Ŝądać   od   Wykonawcy,   którego   oferta   została   wybrana   jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zawiera istotne dla stron postanowienia. 

POUCZENIE      O      ŚRODKACH      OCHRONY      PRAWNEJ      PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 
poz. 560),jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ust 
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UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg poniŜszych 
zasad: 

 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty  po złoŜeniu  pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę 

2) Zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępnienia dokumentów 
3) Zamawiający wyznaczy osobę / członków komisji,  w których obecności  udostępnione 

zostaną dokumenty 
4) Zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów 
5) Udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do czwartu w godzinach od 730 do 1S 30 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert 
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U, Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz.211, z późn. zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrze Ŝenie Wykonawca winien zło Ŝyć na 
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej, 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa". Numeracja stron „części 
niejawnej" oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego miejsca „części jawnej" oferty. 

UWAGA:  
Wykonawca nie mo Ŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.  4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 
170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 64 poz . 427, Nr 82 poz. 560) oraz nie 
stanowi ących tajemnicy przedsi ębiorstwa.  

ZAŁĄCZNIKI 

Wykaz  załączników  stanowiących   integralną  część   niniejszej   Specyfikacji   Istotnych   Warunków 
Zamówienia: 
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2  do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
3) wykaz   wykonanych   dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
kaŜdej o wartości brutto nie mniejszej niŜ 20.000 zł - załącznik nr 3  do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

4) wzór umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                             Załącznik nr 1 
                  do SIWZ 
                   

OFERTA 

Zamawiaj ący:  
Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-952 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 206.000 euro na dostaw ę 1 szt. zestawu komputera przemysłowego z 
dodatkowymi kartami steruj ąco-pomiarowymi w obudowie przemysłowej dla  Politechniki 
Gdańskiej Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

My niŜej podpisani:   .................................................................................................................................. 

występujący w imieniu i na rzecz: 

pełna nazwa Wykonawcy:      ..................  

adres siedziby.................................................................................................................  

nr KRS lub wpisu do ewidencji ziałalności gospodarczej ……………………………………  

nr telefonu ..........................................................  nr fax 

Regon: ..........................................................  N1P: 

nazwa banku ........................................................................................  

nr rachunku bankowego ........................................................................................  

oferujemy realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę: 

> brutto  ......................................  

> słownie:   ........................................ ......................................................................  

> w tym podatek VAT wynosi: .......... % kwota      .............................................. 

> słownie:      .............................................................................................................................. 

 

W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Oferowany przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich.   

Oświadczamy, Ŝe wykonamy zamówienie w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

Oświadczamy, Ŝe udzielamy 24 miesi ęcznej gwarancji  na komputer przemysłowy licz ąc 

od dnia dostawy. 

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją: nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
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Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do 
specyfikacji. Zobowiązujemy sią w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 
60 dni od upływu terminu składania ofert. 

Akceptujemy warunki płatno ści zawarte we wzorze umowy, to jest: 14 dni od dnia  otrzymania 
przez Zamawiaj ącego faktury. 

Oświadczamy,   i Ŝ w  przypadku  wyboru  naszej  oferty osob ą/osobami  uprawnion ą/ymi  do 
bezpo średniego kontaktu z Zamawiaj ącym i obsługi realizacji zamówienia ze strony Wykon awcy 
będzie/b ędą: 

................................................................................................ tel......................................................... 

................................................................................................ tel.........................................................  
 

Oświadczamy, i Ŝ tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz ciwej 
konkurencji,  które nie  mog ą być  udost ępnione  innym  uczestnikom  post ępowania  stanowi ą 
informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowi ącymi jej integraln ą cześć są: 

 
1. …………………………………………………………………………………….… 
 
2. ………………………………………………………………………………………. 
 
3.  ……………………………………………………………………………………… 
 
4.  ……………………………………………………………………………………… 
 
5. ………………………………………………………………………………………. 
 
6. ………………………………………………………………………………………. 
 
7. ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
....................................., dn...............  
natwa miejscowości data 

(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  
                                                      do SIWZ 
 
 
 
 

                  OŚWIADCZENIE  

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra wo zamówie ń publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217 , Nr 227 poz. 1658 z 2007 
r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560)  

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 206.000 euro 
na dostawę 1 szt. zestawu komputera przemysłowego z dodatkowymi kartami 
sterująco-pomiarowymi w obudowie przemysłowej dla Politechniki Gdańskiej Wydział 
Elektrotechniki i Automatyki, oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania  działalności  lub czynności 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie  podlegamy  wykluczeniu  z   postępowania  o   udzielenie  zamówienia  na 
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. 
Nr 64 poz, 427, Nr 82 poz. 560). 

 

 

  
nazwa miejscowości data 

                                                                                                                (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik   nr   3  
                                                                                                                                                                                                                     do SIWZ 

(pieczątka Wykonawcy) 

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW  

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieienie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, 

 o wartości brutto nie mniejszej ni Ŝ 20.000 zł 
 

Lp,  Odbiorca (firma, siedziba, 
kontakt)  

Data wykonania 
(okres realizacji)  

Przedmiot zamówienia  Wartość zrealizowanej 
dostawy brutto fzł)  

1 2 3 4 5 
     

     

     

 

 

, dnia . - 2008 r. {podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Wzór umowy - załącznik nr 4 
                                                                                                    do SIWZ 

UMOWA 

Nr    /2008 
 
Nr postępowania CNP/213/014/D/08 
 
W dniu …………………….. 2008 roku w Gdańsku, pomiędzy Politechniką Gdańską - 
Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutow icza 11/12, 80-952 Gdańsk 
NIP: 584-020-35-93 
REGON: 000001620 
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. I 0/Gdańsk nr  41 1090 1098 0000 0000 0901 5569, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inŜ. 
Kazimierza Jakubiuka działającego na podstawie upowaŜnienia Rektora Politechniki 
Gdańskiej, a firmą ………………………………………………………………………… 
zwaną dalej ”Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………………….., 
działającą na podstawie wpisu do ……………………………………………………………, 
KRS ……………………. REGON …………………….., NIP ……………………….., została 
zawarta zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych umowa treści następującej: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. zestawu komputera przemysłowego z 
dodatkowymi kartami steruj ąco-pomiarowymi w obudowie przemysłowej dla  Politechniki 
Gdańskiej Wydział Elektrotechniki i Automatyki  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz ofertą WYKONAWCY,  stanowiącymi integralną część niniejszej 
umowy. 

2. WYKONAWCA dostarczy  ZAMAWIAJĄCEMU   przedmiot zamówienia fabrycznie   nowy,   
dokładnie taki,   który zaproponował w złoŜonej ofercie i który spełnia wymagania postawione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 2  

WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się wynagrodzenie w kwocie, którą 
dysponuje ZAMAWIAJĄCY do realizacji zamówienia 

> brutto  ........................................... 

> słownie-.         ............................................................................................................................... 

> w tym podatek VAT wynosi:      ........... % kwota      ............................................. 

> słownie: ............................................................................................................................. 

zgodnie z ofertą WYKONAWCY, złoŜoną do przeprowadzonego postępowania 

2. Cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposoby realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Koszty jakie poniesie WYKONAWCA przy realizacji zamówienia nie uwzględnione w cenie oferty 
nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowo rozliczane. 
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§ 3  

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

Przedmiot umowy zostanie dostarczony: w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy  

§ 4   

WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

1. WYKONAWCA  nie  moŜe   powierzyć  wykonania   przedmiotu  zamówienia  osobom  trzecim,  z 
wyłączeniem transportu. 

2. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

3. Przedmiot zamówienia winien być dostarczone na adres Politechniki Gdańskiej do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. 

4. O terminie dostarczenia przedmiotu umowy WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO faksem - na co najmniej 24  godzin przed planowaną datą dostawy.  

5. Odbioru przedmiotu zamówienia   dokona uprawniony przez Zamawiającego pracownik,spisując 
wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik do umowy. 

6. Termin realizacji umowy uznaje się za dotrzymany, jeŜeli przed jego upływem WYKONAWCA 
dostarczył towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym i wykonał wszelkie ciąŜące na nim 
czynności niezbędne do rozpoczęcia uŜytkowania przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.  Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą w formularzu rzeczowo- 
cenowym. RównieŜ cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną na formularzu 
rzeczowo-cenowym. 

§ 5  

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY  

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu i obsługi realizacji zamówienia są: 
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

................................................................................................................tel. (0-58)............................... 
ze strony WYKONAWCY: 

……………………………………………………………………tel, (     ) 

§ 6 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA  

1. ZAMAWIAJĄCY zabezpiecza finansowanie dostawy przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO: 

Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk  4110901098 0000 0000 09015569 
na konto WYKONAWCY: 
w......................................................................... nr............................................................................  
w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa 
w § 4 ust. 5, bez stwierdzonych wad i braków. 

4. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 7  

    GWARANCJA  

1. WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, Ŝe wyroby dostarczone w ramach niniejszej umowy 
są wolne od wad. 

2. WYKONAWCA    na    dostarczone    w    ramach    niniejszej    umowy    zestaw kopmutera 
przemysłowego udzieli 24 - miesi ęcznej gwarancji.  
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

3. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 
• przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuŜszym niŜ 48 godzin od chwili 

zgłoszenia awarii, licząc w dni robocze, 
• dokonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od chwili przystąpienia do 

usuwania awarii, licząc w dni robocze, 
• wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych 

parametrach technicznych w przypadkach: 
- nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy 

licząc w dni robocze, 
- gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne 

uniemoŜliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
4. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do  towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty 

techniczne i karty gwarancyjne. 
5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego niezaleŜnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi. 
6. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………. 

     z siedzibą w ............................................  przy ul. 
tel ...................................................   fax.................., 

§ 8  

KARY UMOWNE  
 
1. Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy kary: 

a)  za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 
kaŜdy dzień opóźnienia, 

b)  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05% od wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień 
zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego.  

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do moŜliwości naliczania kary w wysokości 5% 
    wynagrodzenia umownego za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu 
    umowy przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w §8 pkt. 2 w przypadku 

wystąpienia waŜnych, a niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przyczyn i 
okoliczności powodujących, Ŝe dalsze wykonywanie umowy jest sprzeczne z interesem 
publicznym. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w ciągu miesiąca od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu tego typu okoliczności i przyczyn. Wykonawcy 
przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie naleŜne mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9   

ZMIANY W UMOWIE  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty/ na podstawie 
której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaŜności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

§ 1 0   

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia. 

§ 1 1   

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

1.    Wykonawca jest odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wszelkie wady prawne wyrobów, w 
tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub   przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw rejestracji na wzory uŜytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 
wprowadzeniem wyrobów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, według prawa polskiego. 

3. Strony wiąŜą inne  warunki  i  postanowienia  zawarte w Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia i ofercie WYKONAWCY z dnia ............ - .....-2008 r, stanowiących załączniki do niniejszej 
umowy i będącymi jej integralną częścią. 

4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez jego zgody. 

§ 1 2   

UWAGI  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: . _ 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
- Oferta Wykonawcy  

PODPISY 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  
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Załącznik do umowy  

PROTOKÓŁ   ODBIORU  

dotyczący przekazania przedmiotu umowy z dnia ......- ...... - 2008 r. 
 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJ ĄCY: 
Firma:  Firma: Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

Adres:  Adres:  
G. Narutowicza 11/12 
80-952 Gdańsk 

Przedmiot umowy, dostawa  1 szt. zestawu komputera przemysłowego  dl a Politechniki 
Gdańskiej Wydział Elektrotechniki i Automatyk  

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy / usterki stwierdzone podczas odbioru: 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 

     

Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela 
WYKONAWCY: 

Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
 
 
 


