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 ZZ/169/071/D/14                                                                               Gdańsk, 10.10.2014 r. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie art. 4 ust. 8  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423),  informuje o  udzielanym zamówieniu na 

„DOSTAWĘ PRZYCZEPY DLA CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ” opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia i zaprasza 

do składania ofert. 

2. Termin realizacji: 

Do 3 tygodni od dnia podpisania umowy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). 

3. Gwarancja: 

Min 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

4. Sposób przygotowania oferty. 

Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany „formularz ofertowy” (załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia) oraz OPIS - dokumentację techniczną dotyczącą oferowanych 

produktów. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępnione 

przez producentów i dystrybutorów lub opisy własne z podaniem producenta, modelu, typu. 

Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie wymagane minimalne parametry 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty brutto za realizację zamówienia ma uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do 

realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu w wyznaczone przez 

Zamawiającego miejsce docelowe, w PLN do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę oferty należy wpisać do odpowiedniego miejsca w druku FORMULARZ OFERTA. 

6. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 17.10.2014 r. do godziny 12:00 na nr faxu 

58 347 27 90 lub mailem na adres: pawel.zariczny@pg.gda.pl 

7. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia ZZ/169/071/D/14 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przyczepa o parametrach: 

 

 

 Dopuszczalna masa całkowita 750 kg 

 Dopuszczalna ładowność min 500 kg 

 Wymiary przestrzeni ładunkowej min 2500 x 1300 x 370 mm maks 2600 x 1400 x 400 mm 

 Urządzenie najazdowe wyposażone w hamulec ręczny 

 Dyszel gięty z blachy Domex 420, cynkowany ogniowo, przykręcany 

 Rama wykonana z kształtownika stalowego konstrukcyjnego, spawana, cynkowana ogniowo 

 Burty z blachy alu-cynk , przednia i tylna otwierana 

 Podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9 mm 

 Uchwyty do spinania ładunku 4 szt. 

 2 osiowa hamowana 

 Błotniki z polietylenu 

 Fartuchy przeciwbłotne 

 Koła 155R13 

 Koło podporowe 

 Kliny najazdowe 

 Instalacja oświetleniowa 12V/ 24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym 

Wyposażenie dodatkowe 

 Plandeka (kolor grantowy) ze stelażem, wysokość przestrzeni ładunkowej po zamontowaniu 
stelaża min 1700 mm mierzone od podłogi przyczepy 

 Koło zapasowe 

 Osłona zaczepu 

 Wkładka antykradzieżowa 

 Uchwyt manewrowy koła podporowego 

 Podpory stabilizujące 

Informacje dodatkowe 

 Homologacja 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do ogłoszenia nr ZZ/169/071/D/14 

 

 

 (nazwa i adres wykonawcy) 

OFERTA 

 Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 
Centrum Morskich Technologii Militarnych 
Ul. Sobieskiego 7/55 
80-216 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/169/071/D/14 

 
na  

„DOSTAWĘ PRZYCZEPY DLA CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ” 

 
My niżej podpisani:  
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa : 

Adres: 

REGON nr  

 

NIP nr 

 

Nr telefonu: 

 

Nr faksu: 

 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 

 

Adres mailowy: 
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Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami ogłoszenia nr 

ZZ/169/071/D/14 za cenę: 

...............................................................zł  
łącznie z podatkiem VAT 

 

zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty. 
. 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami. 

3. Oświadczamy, że udzielamy 

- …………… miesięcy gwarancji  na przedmiot zamówienia od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 3 do 
ogłoszenia nr ZZ/169/071/D/14. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 
 
.................., dn. ...................................... 
 
 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Centrum Morskich  
Technologii Militarnych 
ul. Sobieskiego 7 
80-216 Gdańsk 
 

tel. +48 58  347 15 49 
tel. +48 58 348 61 72 
faks +48 58 347 27 90 

 

REGON:  000001620 
NIP 584: 020 35 93 
e-mail: cbiuro@pg.gda.pl 
www.cmtm.pg.gda.pl 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do głoszenia ZZ/169/071/D/14 

 

UMOWA nr …./071/U/14 

 
 

zawarta w dniu …………….2014 r. roku w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską Centrum Morskich Technologii Militarnych, z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sobieskiego 7 80-216 Gdańsk,  
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 
Andrzeja Ogonowskiego – Dyrektora Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a firmą …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………............... 
z siedzibą w  
....................................................................................................................................................  
reprezentowaną przez: 
............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………….. 
REGON: ................................... NIP: ........................................   KRS/CEIDG................................... 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1.  Przedmiotem umowy jest dostawa przyczepy dla Centrum Morskich Technologii Militarnych 

Politechniki Gdańskiej, zgodnie opisem w załączniku nr 1 do ogłoszenia nr ZZ/169/071/D/14 z dnia 
10.10.2014 r. i ofertą Wykonawcy z dnia ………….. r. stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i 
będącymi jej integralną częścią. 

 
§ 2 

Wartość umowy i warunki płatności 
1. Cena określona w Umowie  obejmuje całkowitą należność jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest 

zapłacić za przedmiot Umowy. 
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę brutto:  

…………………………. zł (słownie: …………………………. zł …../100), 
3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego 

odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, 
podatek VAT i wartość brutto dostawy.  

4. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń zgodnie z 
załącznikiem do umowy. 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
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§ 3 
Warunki wykonania Umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do 3 tygodni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy. 

2. Kompletny przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony przez WYKONAWCĘ na adres: 
Politechnika Gdańska 
Centrum Morskich Technologii Militarnych 
ul. Sobieskiego 7  
80-216 Gdańsk 

3. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej 
Umowie terminu WYKONAWCA dostarczył przedmiot Umowy do miejsca wskazanego w ust.2. w 
stanie kompletnym. 

4. Przedmiot dostawy może być dostarczony do wskazanego w ust. 2 miejsca odbioru wyłącznie w dni 
robocze tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 8

00
-15

00
 . 

 
 

§ 4 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 2; 

b) Za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy -  w wysokości 1% wartości umowy brutto, 
określonej w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym 
miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie; nie więcej jednak niż 15% wartości 
umowy brutto. 

c) Za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy, w wysokości 1% wartości umowy brutto 
za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić 
wymiana do dnia wymiany włącznie; nie więcej jednak niż 15% wartości umowy brutto. 

d) Za opóźnienie w podejmowaniu napraw gwarancyjnych, w wysokości 50 PLN za każdy 
dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i żądania od Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10% ceny umownej netto określonej w § 2 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od 
umowy z winy Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny umownej. 
5. Wykonawcy, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 
. 

§ 5 
Warunki gwarancji 

 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot liczonej od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 
 W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego urządzenia: 

 czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc dni robocze od daty i 
godziny dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego 
samego typu i o tych samych parametrach technicznych w ciągu 30 dni roboczych w przypadku: 

 gdy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do 
naprawy licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki 

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 
fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty 
techniczne. 
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4. Przez okres gwarancji Zamawiający ma obowiązek dokonywać przeglądu wg terminarza 
podanego przez producenta ( pierwszy po miesiącu, kolejne co pół roku ) w autoryzowanych 
serwisach Wykonawcy. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na mocy art. 558 §1 Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 6 
Pozostałe warunki wykonania dostawy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ, 
ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  

Paweł Zariczny tel.: 58 348 60 60 
a WYKONAWCA wyznacza:  
............................................................................. tel.: .......................... .  
O każdej zmianie wyznaczonych  osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie  powiadomią 
się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku  obciążają stronę 
zobowiązaną. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1963 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 53 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.) nie stanowią inaczej. 

4. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 

…………………………..                      ………………………………                                                     
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
 
 

1. Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy nr ……………  z dnia ……. zostały dostarczone produkty:   
 

L.p. Wyszczególnienie  Ilość   szt. 

    

 
Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń. 
 
ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony sprzęt na konto WYKONAWCY. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I 
WYKONAWCY. 
 

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 
……………………………………                  ……………………………….. 
 
……………………………………       ……………………………….. 
 
 
 
 
Gdańsk, ……………. 
         

 

 

 


