POLITECHNIKA
GDAKISKA
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI

ZAMOWIENIE NRZZ/369/014/14
I. Nazwa Zamawlajcicego:
Politechnika Gdahska
Wydzial Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
II. Zamawiajqcy, Politechnika Gdahska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, prowadzac zamowienie na podstawie
art.4 pkt.8a ustawy PZP, zaprasza do skladania ofert na dostaw? sterownika PLC wraz z panelem operatorskim i
zasilaczem dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki.
III. Opis przedmiotu zamowienia: zgodnie z zai^cznikiem nr 3 do zamowienia.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowi^zany jest uwzgl?dnic wszystkie wymogi, zwi^zane z realizacjq
zamowienia oraz uj^c wszystkie dodatkowe koszty niezb?dne do prawidtowego i pelnego wykonania przedmiotu
zamowienia.
2. Cen? oferty nalezy okreslic w wartosci brutto w PLN, z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku i wpisac w
odpowiednie miejsce na druku „Oferta".
3. Cenq oferty jest cena brutto podana cyframi i stownie na druku „Oferta".
4. Cena oferty b?dzie obowi^zywac przez cafy okres zwi^zania oferty, nie b?dzie podlegala negocjacjom i b?dzie
wi^zqca dIa stron umowy.
5. Wszelkie rozliczenia, pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy, b?d^ prowadzone w PLN.
V.

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiaj^cy b?dzie kierowat si? nast?pujqcym kryterium:
Cena oferty-100%.
VI. Termin reallzacji : w ci^gu 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
VII. Ofert? nalezy przestac na zat^czonym druku "Oferta" do dnia 12.11. 2014 r., do godziny 14:00 na adres
Zamawiaj^cego: Politechnika Gdahska, budynek Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki, pok. 30, ul. Sobieskiego 7,
80-216 Gdansk, z dopiskiem ;
„ Dostawa sterownika PLC wraz z panelem operatorskim i zasilaczem dIa Wydziatu Elektrotechniki i
Automatyki"'
badz na adres e- mail: zbicki^pg.qda.pl . lub faks: 58 347-17-75.
Zat^czniki:
1) oferta
2) formularz cenowy
3) opis przedmiotu zamowienia
4) wzor umowy
5) protokol zdawczo - odbiorczy

( w imieniu Zamawiaj^cego)
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\k nr 1
(nazwa i adres

wykonawcy)

OFERTA
Zamawiajqcy:
Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Nawiqzuj^c do zamowienia dotyczacego ziozenia oferty na dostaw? sterownika PLC wraz z panelem operatorskim i
zasilaczem dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki,
My nizej podpisani:
imi?

nazwisko

imi?

nazwisko

dzialaj^cy w imieniu i na rzecz:
Pelna nazwa:
e-mail:
Adres:
REGON nr:

NIPnr:

Nr telefonu:

Nrfaksu:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

I.Oferujemy realizacj? przedmiotu zamowienia za cen?:
brutto
PLN (stownie PLN:
tqcznie z podatkiem VAT.

),

2. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w terminie wskazanym w pkt. VI zamowienia.
3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z postanowieniami umowy, ktora stanowi zalqcznik nr 4 do zamowienia.
Nie wnosimy do jej tresci zastrzezen. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
4. Oswiadczamy, ze udzielamy 12 miesi?cznej gwarancji na sterownik PLC oraz panel operatorski i zasilacz,
ktore zostaty opisane w zat^czniku nr 3 do zamowienia.
5. Akceptujemy warunki platnosci wskazane w umowie stanowiqcej za^cznik nr4 do zamowienia.
6. Okres waznosci oferty wynosi

dn.
(podpis i piecz^tka Wykonawcy)
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Zal^cznik nr 2

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

L.p.

Przedmiot zamowienia

Nose

j . m.

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

1

2

3

4

5

1.

Sterownik PLC

1

szt.

2.

Panel operatorski

1

szt.

3.

Zasilacz

1

Szt.

Wartosc
netto
[PLN]

Stawka
VAT
[%]

Wartosc
podatku
VAT
[PLN]

Wartosc
brutto
[PLN]

6 (3*5)

7

8 (6*7)

9 (6+8)

WartoRC brutto:
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Zaiqcznik nr 3
Opis przedmiotu zamowienia

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterownik swobodnie programowalny o nast^puj^cych parametrach:
Pami?c na program uzytkownika 512 kB;
Famine RAM 128 kB, podtrzymanie bateryjne;
^
Backup programu na wewn. karcie pami?ci SD;
System plikow uzytkownika 8 MB;
Wbudowane USB i RS-485;
Gniazdo na dodatkowe interfejsy RS-232, RS-422/485;
Interfejsy komunikacyjne: BACnet, LON IP, S-Bus;
4 we cyfrowe + 2 we przerwah 15...30 VDC;
4 wy cyfrowe 24 VDC;
1 wy z modulacj^ szerokosci impulsu PWM 24 VDC, 0.2 A;
4 we/wy cyfrowe 24 VDC;
2 we analogowe, konfigurowalne -10...+10 VDC albo 0...±20 mA, Pt 1000, Ni 1000, Ni 1000 L&S, 0...2.5 k;
Zasilanie 24VDC;
watchdog (styk zwierny przekaznika) 48 VAC lub VDC, 1 A;
Bateria (wymienialna) litowa 1-3 lata;
Temperatura pracy 0...55 °C;
Wymiary(WxSxG) 141 X 208x48 mm
Stopieh ochrony IP20;
2 sloty na dodatkowe moduty we/wy oraz gniazdo do rozbudowy o interfejs komunikacyjny;
Wbudowany switch Ethernet na 2 gniazda;
Wbudowana funkcjonalnosc Automation Server.
Graficznv panel dotvkowv o nast^puj^cvch parametrach:
plaski (True Flat), panoramiczny ekran LCD TFT 7";
matryca analogowa;
rozdzielczosc 800 X 480 pikseli;
zywotnosc podswietlenia 30000h;
ProcesorARM;
64 MB pami?ci RAM i 64 MB pami?ci Flash;
podswietlenie biatymi diodami LED;
Ethernet, USB, 2 X RS-232/485/COM0;
temperatura pracy:-10...+50 °C;
Obudowa: tworzywo ABS;
Stopieh ochrony IP65 front;
slot na karty SD i MMC;
Zasilanie 20-28 VDC;
Zegar sprz?towy;
bateria tnwata min. 5 lat;
Temperatura przechowywania-20...+60 °C;
Waga -0.8 kg;
W y m i a r y ~ ( W x S x G ) 130x192x41mm.
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3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilacz:
Napi?cie wejsciowe: 115...230 VAC;
Zakres napi?cia: 90...264 VAC;
Prqd rozruchowy < 11A < 5 ms;
Cz?stotliwosc: 47...63 Hz;
Prqd wejsciowy 2,8...1,0 A;
Bezpiecznik zewn?trzny 10 A;
Bezpiecznik wewn?trzny 4 A;
Napi?cie wyjsciowe 24 VDC;
Pr^d nominalny przy 24 V 5 A;
Zakres regulowania napi?cia wy. 22...27 VDC;
Sprawnoscprzy50% l n > 9 1 % ;
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
Zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe;
Zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu max 35 VDC;
Potqczenie rownolegle;
Temperatura otoczenia-25...+70°C;
Temperatura przechowywania-40...+85°C;
Stopieh ochrony IP20;
Wymiary: 55 X 110 X 105 mm.
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Zal^cznlk nr 4

zawarta w dniu

w Gdahsku ponni?dzy:

Politechnika Gdansk^, Wydziatem Elektrotechniki i Automatyki z siedzib^ w Gdahsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80233 Gdansk, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowan^ przez: Dziekana Wydziatu Elektrotechniki i
Automatyki dr hab. inz. Leona Sw?drowskiego, prof, nadzw. PG dziataj^cego na podstawie pelnomocnictwa Rektora
Politechniki Gdahskiej,
zwan^ dale] Zamawiaj^cym,
oraz
z siedzibq
w
KRS/CEIDG
NIP
REGON

,
,

reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcy.

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa sterownika PLC wraz z panelem operatorskim i zasilaczem zgodnie z
zamowieniem , ofertq ztozonq przez Wykonawc?, oraz szczegotowym opisem przedmiotu zamowienia stanowi^cymi
zat^czniki do niniejszej umowy i b?d^cymi jej integraln^ cz?sci^.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeh, bez
wczesniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiatow i nie jest przedmiotem praw osob trzecich.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczy przedmiot umowy w ciqgu 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej
umowy tj. do dnia
§3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawc? na adres: Politechnika Gdahska, budynek Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, w dni robocze tygodnia w godzinach 8.0015.00.
Wszelkie dodatkowe koszty do czasu odebrania przez Zamawiajqcego bez zastrzezen przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.
Termin realizacji okreslony w § 2 umowy uznaje si? za dotrzymany, jezeli Wykonawca dostarczy! przedmiot umowy
na miejsce przeznaczenia w stanie zupetnym.
Strony wyznaczaj^ osoby upowaznione do reprezentowania ich w sprawach zwi^zanych z wykonaniem umowy:
- ze strony Zamawiajqcego:
tel
e-mail
- ze strony Wykonawcy:
tel
e-mail
Podczas odbioru zostanie sprawdzone czy dostarczony towar odpowiada przedmiotowi umowy i spetnia wymogi
okreslone w zamowieniu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zamowieniem towar nie zostanie odebrany. Wykonawca jest zobowiqzany
do dostarczenia towaru zgodnego z zamowieniem w ci^gu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego faktu przez
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Zamawiajqcego. Odbior nieodebranego przez Zamawiaj^cego towaru i ponowny transport pozostaje w gestii
Wykonawcy.
7.
W razle stwierdzenia wad dostarczonego i odebranego towaru Zamawiaj^cy ztozy droga elektronicznq, na adres email wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, reklamacj? u Wykonawcy, ktory w ci^gu 5 dni roboczych licz^c od
dnia ich zgtoszenia wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad. Wszelkie koszty reklamacji przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
8.
Wykonawca udziela 12 miesi^cznej gwarancji na sterownik PLC wraz z panelem operatorskim i zasilaczem
obj?tych przedmiotem zamowienia.
9.
Czas naprawy urz^dzeh nie moze trwac dtuzej niz 28 dni kalendarzowych od daty ziozenia reklamacji faksem lub
drog^ elektroniczn^.
10. Wszelkie koszty zwiqzane z reklamacji ponosi Wykonawca.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§4
CENA
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalaj^ cen? w kwocie bmtto:
PLN,
stownie
Powyzsza cena obejmuje wszystkie elementy cenotworcze wynikajqce z zakresu i nalezytego sposobu realizacji
przedmiotu umowy.
§5
FINANSOWANIE
Podstawq do wystawienia przez Wykonawc? faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy b?dzie podpisany
przez obie strony protokot zdawczo-odbiorczy bez zastrzezen.
Faktura b?dzie wystawiona na : Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki , ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdansk i dostarczona do siedziby Zamawiajqcego.
Zaptata naleznosci za prawidtowo wystawion^ faktur? b?dzie ptatna przelewem w ciqgu 21 dni od daty jej
otrzymania, z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Za dzieh zaptaty uwazac si? b?dzie dzieh obciqzenia rachunku Zamawiaj^cego.
§6
KARYUMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umownq:
a) za opoznienie w dostawie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 umowy, w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh
opoznienia;
b) za opoznienie w wymianie towaru niezgodnego z zamowieniem, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, w wysokosci 50 zt
za kazdy dzieh opoznienia;
c)
za opoznienie w reklamacji towaru niezgodnego z umowa lub zamowieniem, zgodnie z § 3 ust. 7 umowy, w
wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opoznienia;
Oswiadczenie o odst^pieniu od umowy zostanie ztozone w terminie 14 dni od dnia powzi?cia informacji o wyst^pieniu
okolicznosci determinuj^cej przyczyny odstqpienia, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowien umowy lub
niewykonania umowy z nalezytq starannosciq.
Zamawiaj^cemu b?dzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenosz^cego wysokosc
zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak rowniez gdy szkoda
powstanie z innego tytutu, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie kary umownej z przystuguj^cej mu ceny.
W przypadku odst^pienia od umowy lub jej rozwiqzania, Wykonawca moze zqdac wynagrodzenia jedynie za cz?sc
umowy wykonanq do dnia rozwiqzania umowy.
Dochodzenie kar umownych za odstqpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych tytutow.
§7
ZMIANY UMOWY
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowien niniejszej Umowy wymagaja dIa swej waznosci zgody drugiej strony oraz
zachowania formy pisemnej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszy Umowq stosuje si? przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pozniejszymi zm.).
Przez dni robocze Zamawiajqcego rozumie si? dni od poniedziaiku do piqtku z wylqczeniem sobot i dni ustawowo
wolnych od pracy.
Oferta Wykonawcy oraz zamowienie s^ integraln^ cz?sci^ Umowy.
Ewentualne spory rozstrzygane b?dq przez wtasciwy dIa siedziby Zamawiaj^cego sqd powszechny, wediug prawa
polskiego.
Strony maj^ obowiazek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze o wszcz?ciu
post?powania upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dIa Zamawiaj^cego i Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

Zaiqczniki:
1. Zamowienie;
2. Oferta Wykonawcy;
3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia;
4. Protokol zdawczo - odbiorczy;
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Zalqcznik nr 5

Gdansk, dnia
PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotycz^cy przekazania przedmiotu umowy z dnia
WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
Politechnika Gdahska
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Przedstawiclel Zamawiaje(cego

Przedstawiclel Wykonawcy

Przedmiot umowy:
Potwierdzenie realizacji dostawy.
Dostawa zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umowq* w dniu
Uwagi dotycz^ce realizacji dostawy:*

Termin usuni?cia brakow i wad:*

(podpis upowaznionego pracownika Zamawiaj^cego)

(podpis upowaznionego pracownika Wykonawcy)

Niniejszy protokol zdawczo-odbiorczy stanowi podstaw? do wystawienia przez Wykonawc? faktury VAT.
*niepotrzebne skreslic
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