
POLITECHNIKA 
GDAKlSKA 
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

ZAMOWIENIE NRZZ/388/014/14 

I. Nazwa Zamawiaj^cego: 
Politechnika Gdanska 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

II. Zamawiajacy, Politechnika Gdanska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, prowadz^c zamowienie na podstawie 
art.4 pkt.8a ustawy PZP, zaprasza do sktadania ofert na dostaw^ cyfrowego oscyloskopu z sondami pomiarowymi dia 
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki. 

III. Opis przedmiotu zamowienia: zgodnie z zat^cznikiem nr 3 do zamowienia. 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic wszystkie wymogi, zwiazane z realizacj^ 

zamowienia oraz ujqc wszystkie dodatkowe koszty niezb^dne do prawidlowego i petnego 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. Cen^ oferty jest cena brutto podana cyframi i stownie na druku „Oferta". 
4. Cena oferty b^dzie obowiqzywac przez caty okres zwiqzania oferty, nie b^dzie podlegaia negocjacjom i b^dzie 

wi^zqca dIa stron umowy. 
5. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawcy, b^dq prowadzone w PLN. 

V. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiajacy b^dzie kierowal s i^ nast^pujqcym kryterium: 
Cena o fe r t y -100%. 

VI. Termin realizacji : w ciqgu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

VII. Oferty nalezy przeslac na zale(czonym druku "Oferta" do dnia 24.11. 2014 r., do godziny 14:00 na adres 
Zamawiajqcego: Politechnika Gdanska, budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, pok. 30, ul. Sobieskiego 7, 
80-216 Gdansk, z dopiskiem ; 

„ Dostawa cyfrowego oscyloskopu z sondami pomiarowymi dIa Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki" ' 
b^dz na adres e- mail: zbicki@pq.qda.pl , lub faks: 58 347-17-75. 

Zatgczniki: 
1) oferta 
2) formularz cenowy 
3) opis przedmiotu zamowienia 
4) wzor umowy 
5) protokoi zdawczo - odbiorczy D Z I E K A N 

WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMrFYK! 

\ 
dr hab. inz. Leon l^i^T^ki prof^adzi^. PG 

( w imieniu Zamawiajqcego) 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
Wydzia* Elektrotechniki i Automatyki fax 58 347 17 75 
ul. Narutowicza 11/12 e-mail zbicki@pg.gda.pi 

^ 80-233 Gdansk www.ely.pg.gda.pl 
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Zal^cznik nr 1 
(nazwa i adres wykonawcy) 

OFERTA 

Zamawiajacy: 
Politechnika Gdanska 
ul. Narutowicza 11/12 "~ 
80-233 Gdansk 

Nawi^zujqc do zamowienia dotyczqcego ztozenia oferty na dostaw^ cyfrowego oscyloskopu z sondami pomiarowymi 
dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, 

My nizej podpisani: 

imi^ nazwisko 

imi§ nazwisko 

dzialaj^cy w imieniu i na rzecz: 

Petna nazwa : 

e-mail: 
Adres: 

REGON n r : NIP nr: 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

I .Oferujemy rea l izac j i przedmiotu zamowienia za cen^ : 

brutto PLN (stownie PLN: ), 
t^cznie z podatkiem VAT. 

2. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w terminie wskazanym w pkt. VI zamowienia. 

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy s i^ z postanowieniami umowy, ktora stanowi zat^cznik nr 4 do zamowienia. 

Nie wnosimy do jej tresci zastrzezeh. Zobowiqzujemy 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 36 miesi^cznej gwarancj i na oscy loskop cy f rowy, oraz 12 mies i^cznej 

gwarancj i na sondy i akcesor ia, ktore zostaty opisane zat^czniku nr 3 do zamowienia. 

5. Akceptu jemy warunki ptatnosci wskazane w umowie stanowiqcej zaiqcznik nr 4 do zamowienia. 

6. Okres waznosc i oferty wynos i 

dn. 
(podpis i piecz^tka Wykonawcy) 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydzial Elektrotechniki i Autonfiatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

tel. 58 347 17 75 
fax 58 347 17 75 
e-mail zbicki@pg.gda.pl 
www.ely.pg.gda.pi 
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Zal^cznik nr 2 

(nazwa i adres wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

L.p. Przedmiot zamowienia llosc j . m. 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartosc 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Wartosc 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartosc 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 ( 3 * 5 ) 7 8 ( 6 * 7 ) 9 (6+8) 

1. 
Oscyloskop cyfrowy z sondami 
napi^ciowymi 1 kpl. 

2. Sonda wysokonapi^ciowa 1 szt. 

3. Sonda roznicowa 1 szt. 

4. Sonda pr^dowa 1 szt. 

• 

Wartosc brutto: 

tel. 58 347 17 75 
fax 58 347 17 75 
e-mail zbicki@pg.gda.pl 
www.ely.pg.gda.pl 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydzial Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 



POLITECHNIKA 
GDAKlSKA 
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Zat^cznik nr 3 

Opis przedmiotu zamowienia 

L p . \ Wymagane parametry 

1 Kanaty wejsciowe: 
- minimum 4 niezalezne analogowe kanaly wejsciowe 
- minimum 1 kanal RF (wbudowany sprz^towy analizator widma 

2 i Wbudowany generator arbitralny pracuj^cy w pasmie do 50i\/IHz 

IVIozliwosc rozbudowy o 16 kanatow cyfrowycii 

4 Pasmo analogowe minimum 350 MHz 

5 Pasmo pracy analizatora widma (kanal RF): minimum: 9 kHz - 350 MHz (z mozliwosci^ rozszerzenia do 3GHz) 

6 1 Cz^stotliwosc probkowania minimum do 2.5GS/S (w kazdym kanale / praca 4-kanatowa) 

7 DIugosc rekordu (wszystkie kanaly wl^czone) minimum 10M probek na kanal 

8 Zakres podstawy czasu minimum od Ins/dzialk? do 10OOs/dzialk? 

9 Zakres opoznienia podstawy czasu minimum -10 dziaiek do 5000s 

10 Mozliwosc automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementow sygnalu takich jak: 
zbocze, 
szerokosc impulsu, 
impulsy niepelne, 
stany logiczne, 
czas zmiany i utrzymywania stanu, 
czas narastania i opadania. 

11 Mozliwosc doposazenia w przyszlosci w wyzwalanie i analiz? pakietow magistrali szeregowych (CAN, LIN, RS232,USB, 
I2C, SPI, Flexray, Audio) w zaieznosci od standardu: 

konkretnego identyfikatora, 
wartosci danych, 
kombinacji identyfikatora i danych, 
typu ramki, startu ramki, 
z mozliwosci^ tabelarycznej prezentacji zdekodowanych pakietow - mozliwosc jednoczesnej analizy dwoch 
magistral. 

12 Kolorowy wyswietlacz LCD minimum 9" o rozdzielczosci minimum 800x480 pikseli, obejmujqcy gradacj? przebiegow. 
Szybkosc gradacji przebiegow: min 235 tys. przebiegow w trybie ci^glym 

13 Przel^czana impedancja wejsciowa dIa kanalow analogowych 1MQ ± 1 % , 75Q ± 1 % i 50 Q ± 1 % ; 

14 Czulosc dIa 1MQ od ImV/dz do lOV/dz, 
Czulosc dIa 75Q i 50Q od ImV/dz do IV/dz 

15 Zaawansowana matematyka - definiowane wyrazenia algebraiczne z wykorzystaniem przebiegow analogowych, funkcji 
matematycznych, skalarow 

16 Minimum 30 pomiarow automatycznych wraz z ich statystyk^ (z wybranej przez uzytkownika ilosci akwizycji) - wartosc 
min, max, srednia i odchylenie standardowe 

17 Opoznione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 8 ns do 8 s lub po wystqpieniu 1 do minimum 4 milionow zdarzeh 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
Wydzial Elektrotechniki i AutonnatykI fax 58 347 17 75 
ul. Narutowicza 11/12 e-mail zbicki@pg.gda.pl 
80-233 Gdansk www.ely.pg.gda.pl 
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18 Akwizycja danych w trybie probkowania, detekcja peak'u, usrednianie, obwiednia, tryb wysokiej rozdzielczosci 

19 Wyposazenie minimum w 4 sondy napieciowe pasywne o pasmie 500 MHz, x lO, 300Vrms, pojemnosc wejsciowa 
maksymalnie 3,9pF 

20 Dodatkowo jedna sonda wysokonapi^ciowa: czas narastania do 4,0 ns; DIugosc przewodu min 3 metry; napi^cie 
wejsciowe maks. 20kV, Szerokosc pasma 75MHz; tlumienie 1000X 

21 Dodatkowo jedna sonda prqdowa (zasilana z poziomu oscyloskopu): pasmo DC do 20 MHz; czas narostu < 17.5 ns; 
maksymalne RMS pr^dowe 150 A; maks. Szczytowa wartosc pr^du 500 A; Dokladnosc ± 1 % typowa (3% 
gwarantowana) 

22 Dodatkowo jedna sonda roznicowa (zasilana z poziomu oscyloskopu): Pasmo 100MHz; czas narastania do 3,5 ns; 
napi^cie roznicowe 1000X: ±6000 V, 100X: ±600 V; Maksymalne napi^cie 2300 V CAT 1, 1000 V CAT III 

23 Interfejsy - USB, LAN, wyjscie sygnalu video 

24 Gwarancja minimum 3 lata na oscyloskop, 12 miesi^cy na sondy i akcesoria 

25 Oprogramowanie umozliwiaj^ce gromadzenie, porownywanie, import, zachowywanie danych pomiarowych i sygnalow 
oraz zdalne sterowanie przyrzqdem 

26 Instrukcja obslugi w j^zyku polskim lub angielskim, certyfikat kalibracji 

27 Urz^dzenie fabrycznie nowe 

28 Dostawa i uruchomienie przez autoryzowany sen^/is producenta 

Warunki dotyczstce naprawy: 

1. Czas naprawy: do 30 dni kalendarzowych od daty odebrania niesprawnego sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego z 
miejsca wskazanego przez Zamawiaj^cego; 

2. Wykonawca dostarczy naprawiony sprz^t do siedziby Zamawiaj^cego do miejsca wskazanego przez 
Zamawiaj^cego; 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki fax 58 347 17 75 
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Zaiqcznik nr 4 

Umowa (wzor) 

zawarta w dniu w Gdansku pomi^dzy: 

Politechnika Gdansk^, Wydziatem Elektrotechniki i Automatyki z siedziby w Gdahsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdansk, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowanq przez: Dziekana Wydziatu Elektrotechniki i 
Automatyki dr hab. inz. Leona Swedrowsk iego, prof, nadzw. PG dziatajqcego na podstawie petnomocnictwa Rektora 
Pol i techniki Gdahskiej , 

zwan^ dalej Zamawiajqcym, 

oraz 
z siedziby 

w , 
KRS/CEIDG , 
NIP , 
REGON 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcy. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa cy f rowego oscy loskopu wraz z sondami pomia rowymi zgodnie z 
zamowieniem , oferty ztozon^ przez Wykonawcy, oraz szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia stanowi^cymi 
zat^czniki do niniejszej umowy i bed^cymi jej integrainq czesciq. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeh, bez 
wczesniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materialow i nie jest przedmiotem praw osob trzecich. 

§ 2 
T E R M I N W Y K O N A N I A U M O W Y 

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczy przedmiot umowy w ciqgu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej 
umowy tj. do dnia 

§ 3 
W A R U N K I R E A L I Z A C J I U M O W Y 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcy na adres: Politechnika Gdanska, budynek Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk, w dni robocze tygodnia w godzinach 8.00-15.00. 

2. Wszelkie dodatkowe koszty do czasu odebrania przez Zamawiaj^cego bez zastrzezeh przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 

3. Termin realizacji okreslony w § 2 umowy uznaje sie za dotrzymany, jezeli Wykonawca dostarczyl przedmiot umowy 
na miejsce przeznaczenia w stanie zupelnym. 

4. 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 

5. Podczas odbioru zostanie sprawdzone czy dostarczony towar odpowiada przedmiotowi umowy i spetnia wymogi 
okreslone w zamowieniu. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zamowieniem towar nie zostanie odebrany. Wykonawca jest zobowiazany 
do dostarczenia towaru zgodnego z zamowieniem w ci^gu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego faktu przez 
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Zamawiaj^cego. Odbior nieodebranego przez Zamawiaj^cego towaru i ponowny transport pozostaje w gestii 
Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia wad dostarczonego i odebranego towaru Zamawiajacy ziozy droga elektronicznq, na adres e-
mail wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, reklamacje u Wykonawcy, ktory w ci^gu 5 dni roboczych liczqc od 
dnia ich zgtoszenia wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad. Wszelkie koszty reklamacji przedmiotu umowy 
ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na oscyloskop cyfrowy oraz 12 miesi^cznej gwarancji na sondy 
pomiarowe obj^te przedmiotem zamowienia. 

9. Czas naprawy urz^dzenia nie moze trwac dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od daty odebrania niesprawnego 
sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego. 

10. Koszty transportu zwiazane z odebraniem niesprawnego sprz^tu i dostarczeniem po naprawie do siedziby 
Zamawiajqcego ponosi Wykonawca. 

§ 4 
CENA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalaj^ cen? w kwocie brutto: PLN, 
stownie 

2. Powyzsza cena obejmuje wszystkie elementy cenotworcze wynikaj^ce z zakresu i nalezytego sposobu realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 5 
FINANSOWANIE 

1. Podstawy do wystawienia przez Wykonawcy faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy b^dzie podpisany 
przez obie strony protokot zdawczo-odbiorczy bez zastrzezeh. 

2. Faktura b^dzie wystawiona na : Politechnika Gdanska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki , ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdansk i dostarczona do siedziby Zamawiajqcego. 

3. Zaptata naleznosci za prawidtowo wystawionq faktury b^dzie ptatna przelewem w ci^gu 21 dni od daty jej 
otrzymania, z konta Zamawiajqcego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

4. Za dzieh zaptaty uwazac si? b?dzie dzieh obciqzenia rachunku Zamawiajqcego. 

§6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umown^: 
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 zl za kazdy dzieh opoznienia; 
2. Oswiadczenie o odst^pieniu od umowy zostanie ztozone w terminie 14 dni od dnia powzi?cia informacji o wystapieniu 

okolicznosci determinuj^cej przyczyny odstqpienia, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowien umowy lub 
niewykonania umowy z nalezytq starannosciq. 

3. 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. 

4. Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie kary umownej z przystugujqcej mu ceny. 
5. W przypadku odstqpienia od umowy lub jej rozwi^zania, Wykonawca moze z^dac wynagrodzenia jedynie za cz?sc 

umowy wykonanq do dnia rozwi^zania umowy. 
6. Dochodzenie kar umownych za odstqpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych tytutow. 

§ 7 
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ZMIANY UMOWY 
Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowien niniejszej Umowy wymagaj^ dIa swej waznosci zgody drugiej strony oraz 
zachowania formy pisemnej. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszy Umow^ stosuje si? przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pozniejszymi zm.). 

2. Przez dni robocze Zamawiaj^cego rozumie si? dni od poniedziatku do pi^tku z wyt^czeniem sobot i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

3. Oferta Wykonawcy oraz zamowienie s^ integraln^ cz?sci^ Umowy. 
4. Ewentualne spory rozstrzygane b?d^ przez wtasciwy dIa siedziby Zamawiajqcego sqd powszechny, wedtug prawa 

polskiego. 
5. Strony maj^ obowiazek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze o wszcz?ciu 

post?powania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego. 
6. Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dIa Zamawiaj^cego i Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 

Zatqczniki: 
1. Zamowienie; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia; 
4. Protokot zdawczo - odbiorczy; 

/ 
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Zal^cznik nr 5 

Gdansk, dnia, 

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotycz^cy przekazania przedmiotu umowy z dnia 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 
Politechnika Gdanska 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiajeicego 

Przedmiot umowy: 

Potwierdzenie realizacji dostawy. 

Dostawa zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umowq* w dniu 

Uwagi dotyczqce realizacji dostawy:* 

Termin usuni?cia brakow i wad:* 

(podpis upowaznionego pracownika Zamawiajqcego) (podpis upowaznionego pracownika Wykonawcy) 

Niniejszy protokot zdawczo-odbiorczy stanowi podstaw? do wystawienia przez Wykonawc? faktury VAT. 

*niepotrzebne skreslic 
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