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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający:  Politechnika Gdańska      

Adres:   ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

NIP:   584-020-35-93 

REGON:  000001620 

Strona internetowa:  www.pg.edu.pl 

 

Postępowanie prowadzone przez: 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

Tel:    +48 58 347 2402 

Fax:    +48 58 347 1802 

E-mail:    zamowienia.weia@pg.gda.pl 

Godziny pracy:  7:30-15:30 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości zamówienia nie 

przekraczającej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164, z późn. zm.) jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy, zwanej 

dalej ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego oraz 4 multimetrów stołowych  dla 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

2. Zamówienie jest udzielane w ramach 2 części: 

2.1 część 1 – dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB wraz  

z przewodami oscyloskopowymi 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika 

USB (1 szt.) wraz z przewodami oscyloskopowymi dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej w załączniku 4 do 

SIWZ. 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

38342000-4 Oscyloskopy 

 

2.2 część 2 – dostawa 4 multimetrów stołowych 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 multimetrów stołowych  dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, według specyfikacji określonej  

w załączniku 4 do SIWZ. 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

38341300-0 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych 

http://www.pg.edu.pl/
mailto:zamowienia.weia@pg.gda.pl
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3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z realizowanym 

zamówieniem. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

maksymalnie 2 części zamówienia. 

 

V. OFERTY WARIANTOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7) 

ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 nie podlegają wykluczeniu;  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców określonych w art. 24 ust. 

12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów: 

1.1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:  

a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 2 do SIWZ); 

 

2. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, oświadczeń  

i informacji: 
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2.1 wypełnionego formularza ofertowego  (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz 

z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem; 

2.2 pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli 

nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych  lub w przypadku, o którym mowa  

w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie  

o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone przez 

wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 

3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych oświadczeń 

lub dokumentów: 

 

3.1 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego:  

a) dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie przez oferowane urządzenia 

wymagań określonych w SIWZ. 

Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez 

producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, 

wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/ 

adres strony internetowej producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. 

Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione 

w specyfikacji technicznej SIWZ. 

 

3.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego w dalszej 

części SIWZ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

3.3 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

 

4. Wymagania dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych): 

4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy  w sprawie niniejszego zamówienia; 
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4.2 dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie postępowania  

o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie   

o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

4.3 dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 

Wykonawcy; 

4.4 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

4.5 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr  

3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju dotyczące Wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż oświadczenia,  

o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

10. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA 

 

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 

język polski. 

2. Złożona przez Wykonawcę oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
nr ZP/304/014/D/16 

 

 
 

 

 

 

7 

Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami. 

3. Forma przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, zawiadomień itp.:  

3.1 Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą  w toku niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniem wskazanym w  pkt. 3.2);  

3.2 Zamawiający dopuszcza również formę faksu lub elektroniczną przy czym, jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekazują oświadczenia (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5. Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej wszelkie istotne dla Wykonawców 

informacje dotyczące prowadzonego postępowania, a w szczególności: Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ, informację o wyborze oferty. 

6. Dane do korespondencji :  

 

Adres:   Politechnika Gdańska      

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk  

Faks:   +48 58 347 1802 

E-mail:   zamowienia.weia@pg.gda.pl 

 

7. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 7.30 – 15.30. 

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem 

postępowania ZP/304/014/D/16. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

z Wykonawcami  jest Barbara Stelmaszyk – tel. +48 58 347 2402, fax +48 58 347 1802, 

   e-mail barbara.stelmaszyk@pg.gda.pl. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna zostać sporządzona przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  

o których mowa w SIWZ. 

mailto:zamowienia.weia@pg.gda.pl
mailto:barbara.stelmaszyk@pg.gda.pl
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać formularz ofertowy (załącznik 1 do 

SIWZ) oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. 

4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

6. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 

10. Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby 

ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. 

11. Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być podpisana 

w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 

każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 

pełnomocnika. 

12. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty 

oraz ponumerowane (nie wymaga się numerowania czystych stron). Łączną ilość stron należy 

wpisać do formularza ofertowego. 

13. Należy spiąć wszystkie strony oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez 

widocznych śladów naruszeń. 

14. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania 

oferty.  Zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron. 

15. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów powinny być one opatrzone napisem „za 

zgodność z oryginałem” i parafowane przez  osobę upoważnioną na każdej ze stron. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

18. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę  

upoważnioną do podpisywania oferty. 

19. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż  

w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 

4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, 

nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

20. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 

materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie 
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złączoną z ofertą w sposób trwały. 

21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez jego uszkodzenia, opatrzonym adnotacją: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKONAWCA: (nazwa i adres) 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Politechnika Gdańska      

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

pok. nr 104 (sekretariat) 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

nr ZP/304/014/D/16 na 

 

DOSTAWĘ OSCYLOSKOPU CYFROWEGO  

ORAZ 4 MULTIMETRÓW STOŁOWYCH 

DLA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI  

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED – 02.01.2017 r. godz. 10:15 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę złożyć nie później niż do dnia 02.01.2017 roku do godziny 10:00 do siedziby 

Zamawiającego, tj.  

Politechnika Gdańska      

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

pok. nr 104 

 

2. Za termin  złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - 

przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane i oznaczone według takich samych zasad 

jak składana oferta, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.01.2017 roku o godzinie 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego - budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (sala Rady Wydziału pok. 

E28). 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
nr ZP/304/014/D/16 

 

 
 

 

 

 

10 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Cenę wykonania zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy 

ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, warunki umowy oraz pozostałe postanowienia 

SIWZ, jako cenę kompletną i jednoznaczną. 

2. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których 

mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego oraz 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem 

oferowanych produktów do siedziby Zamawiającego, podatki, opłaty, koszty ubezpieczenie itp.  

3. Cena oferty brutto musi być podana liczbowo i słownie, wyrażona w złotych polskich  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 1 do 4 należy 

zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

4. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i wyrażona w procentach. 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

8. Cena oferty obowiązuje przez cały okres związania ofertą i nie będzie podlegać negocjacjom.  

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty  decydować będą następujące kryteria: 

a) cena - waga kryterium 60% 

b) okres gwarancji  – waga kryterium 40% 

 

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów: 

a) w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły: 

 

Pc = (Cmin / Cob) x 60 

 

Pc – ilość punktów przyznawana w kryterium cena 

Cmin – cena (brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych 

Cob – cena (brutto) oferty badanej nieodrzuconej 
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b) w kryterium okres gwarancji maksymalnie 40 punktów, przyznawanych według 

następujących zasad: 

 okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 1 rok – 0 punktów 

 okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata lub więcej – 40 punktów. 

 

3. Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły: 

 

P = Pc + Pg 

 

P – łączna punktacja 

Pc – punktacja przyznawana w kryterium cena 

Pg – punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji 

 

4. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:  

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego 

d) opisu przedmiotu zamówienia 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 

internetowej. 

9. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione w punkcie XVIII.7 i XVIII.8 wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 

przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby  albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

18. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna.  
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XIX. WZÓR UMOWY 

   

 

UMOWA NR ZP/304/014/D/16/1 

NA DOSTAWĘ OSCYLOSKOPU CYFROWEGO  

 

 

Zawarta w dniu ....................... w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską Wydział Elektrotechniki i Automatyki,  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 

posiadającą REGON 000001620, NIP 584-020-35-93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

prof. dra hab. inż. Janusza Nieznańskiego – Dziekana Wydziału, 

zwaną dalej  Zamawiającym,   

 

a ................................................................................................................................................................ 

z siedzibą w .......................................... ul. ..................................e-mail......................................., 

posiadającym/ą REGON ………………. NIP............................................................................................,   

wpisanym/ą do KRS pod numerem ......................................................................................................... 

reprezentowanym/ą przez: 

....................................................................................................................................................., 

 

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, 

 

który został wyłoniony w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 

ZP/304/014/D/16, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), 

dalej jako ustawa Pzp, na dostawę oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB wraz  

z przewodami oscyloskopowymi 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB (1 szt.) 

wraz z przewodami oscyloskopowymi dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności z opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr …. do SIWZ oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną 

częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie 

przedmiotem praw osób trzecich. 

 

§ 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 określoną w ofercie 

Wykonawcy z dnia  ........ kwotę brutto w wysokości ................ (słownie: ................... złotych). 
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3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru 

przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony umowy protokołem 

zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-233 Gdańsk, 

pok. …. 

3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach 7:30-15:30. 

4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej 

umowie terminu Wykonawca dostarczył kompletny przedmiot umowy. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ……-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego sprzętu: 

a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc  

w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady; 

b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki lub wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy; 

b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty 

techniczne i kartę gwarancyjną w języku polskim. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi. 

 

§5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości: 

a) 0,3% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu przedmiotu umowy; 

b) 0,3% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w przystąpieniu do usuwania wad oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od terminu uzgodnionego na usunięcie 

wad. 
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2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej 

umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie 

karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

WYKONAWCY będzie wówczas przysługiwała cena za faktycznie wykonaną część umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego 

w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% 

ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie 

wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny. 

7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów: 

a)  ze strony Zamawiającego jest:………………………………….………………………..  

tel. …………..……….., e-mail:……………………………;  

b) ze strony Wykonawcy jest:………………………………….………………………..  

tel. …………..……….., e-mail:…………………………… 

2. 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. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 ustawy PZP  

i wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących 

zmian umowy: 

a) terminu: 

w przypadku działania siły wyższej. 

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że 

wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała. 

b) zakresu umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na 

produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności 

w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany 

produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana 

nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 
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1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy 

ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego zgody. 

6. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY 

i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

Akceptacja  wzoru umowy następuje poprzez podpisanie formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ. 
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UMOWA NR ZP/304/014/D/16/2 

NA DOSTAWĘ 4 MULTIMETRÓW STOŁOWYCH 

 

Zawarta w dniu ....................... w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską Wydział Elektrotechniki i Automatyki,  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 

posiadającą REGON 000001620, NIP 584-020-35-93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

prof. dra hab. inż. Janusza Nieznańskiego – Dziekana Wydziału, 

zwaną dalej  Zamawiającym,   

 

a ................................................................................................................................................................ 

z siedzibą w .......................................... ul. ..................................e-mail......................................., 

posiadającym/ą REGON ………………. NIP............................................................................................,   

wpisanym/ą do KRS pod numerem ......................................................................................................... 

reprezentowanym/ą przez: 

....................................................................................................................................................., 

 

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, 

 

 

który został wyłoniony w części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 

ZP/304/014/D/16, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), 

dalej jako ustawa Pzp, na dostawę 4 multimetrów stołowych. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa multimetrów stołowych (4 szt.) dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr …. do SIWZ oraz 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …….., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 

i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie 

przedmiotem praw osób trzecich. 

 

 

§ 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 określoną w ofercie 

Wykonawcy z dnia  ........ kwotę brutto w wysokości ................ (słownie: ................... złotych). 

3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru 

przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony umowy protokołem 

zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
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5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-233 Gdańsk, 

pok. …. 

3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach 7:30-15:30. 

4. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej 

umowie terminu Wykonawca dostarczył kompletny przedmiot umowy. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ……-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego sprzętu: 

a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc  

w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady; 

b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki lub wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia wykazującego wady fizyczne na nowe tego 

samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy; 

b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady 

fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty 

techniczne i kartę gwarancyjną w języku polskim. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi. 

 

§5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości: 

a) 0,3% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu przedmiotu umowy; 

b) 0,3% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w przystąpieniu do usuwania wad oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od terminu uzgodnionego na usunięcie 

wad. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej 

umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie 

karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

WYKONAWCY będzie wówczas przysługiwała cena za faktycznie wykonaną część umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 
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wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego 

w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% 

ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie 

wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny. 

7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6 

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów: 

a)  ze strony Zamawiającego jest:………………………………….………………………..  

tel. …………..……….., e-mail:……………………………;  

b) ze strony Wykonawcy jest:………………………………….………………………..  

tel. …………..……….., e-mail:…………………………… 

2. 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. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 ustawy PZP  

i wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących 

zmian umowy: 

a) terminu: 

w przypadku działania siły wyższej. 

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że 

wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała. 

b) zakresu umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na 

produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności 

w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany 

produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana 

nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy 

ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego zgody. 
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6. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY 

i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

Akceptacja  wzoru umowy następuje poprzez podpisanie formularza oferty - załącznik 1 do SIWZ. 
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XX. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,  

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 

3.1 dane osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika to z dokumentów 

załączonych do oferty; 

3.2 w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 

a) sposób ich współdziałania; 

b) zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich; 

c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu 

realizacji umowy; 

d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia; 

e) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego  

z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 

4. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie elektronicznej, pisemnej lub faksu. 

5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w punkcie 5 w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których 

mowa w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w walucie polskiej. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie do 

zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
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13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania w następujących przypadkach: 

1.1 zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

1.2 zmiany danych teleadresowych Wykonawcy; 

Wszystkie ww. zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 

14.1 terminu: 

a) w przypadku działania siły wyższej. 

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że 

wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała. 

14.2 zakresu umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy na 

produkty o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności 

w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany 

produkt nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana 

nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. 

 

15. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

15.1 na którą Strony nie miały wpływu; 

15.2 przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy; 

15.3 której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć; 

15.4 której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 

16. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności 

wymienionych poniżej: 

16.1 wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania 

nieprzyjaciół zewnętrznych; 

16.2 bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową; 

16.3 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie 

radioaktywne; 

16.4 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel 

Wykonawcy; 

16.5 katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania wulkaniczne, 

powodzie. 

 

XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. formularz ofertowy 

2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

3. informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

4. opis przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

 

 

……..……………………………..        ..………………………………….. 

      (nazwa i adres Wykonawcy)           (miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska      

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr postępowania ZP/304/014/D/16 na 

dostawę oscyloskopu cyfrowego oraz 4 multimetrów stołowych  dla Wydziału Elektrotechniki  

i Automatyki Politechniki Gdańskiej, my niżej podpisani:  

 

imię …....................... nazwisko …...................... 

 

imię …....................... nazwisko …......................, 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

nazwa/imię i nazwisko
*
 Wykonawcy ........................................................................................................ 

 

siedziba/miejsce zamieszkania* Wykonawcy ........................................................................................... 

 

numer telefonu .......................................................numer faksu ............................................................. 

 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………..…... 

 

NIP ..............................................................REGON................................................................................ 

 

PESEL .............................................................. (dotyczy osób fizycznych), 

 

po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy*, że: 
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1. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy*
*
 się wykonać za: 

 

 

dla części 1 – dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB wraz  

z przewodami oscyloskopowymi 

 

brutto .............................. zł (słownie) ................................................................................. złotych 

 

przy założeniu, że: 

wysokość stawki podatku VAT wynosi ……….% 

 

okres gwarancji …………….  

 

dla części 2 – dostawa 4 multimetrów stołowych 

 

brutto .............................. zł (słownie) ................................................................................. złotych 

 

przy założeniu, że: 

wysokość stawki podatku VAT wynosi ……….% 

 

okres gwarancji …………….  

 

 

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla wyodrębnionej części. 

3. Zamówienie wykonam/y*  w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

4. Przy zachowaniu należytej staranności zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* 

konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia. 

5. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z wzorem umowy, załączonym do SIWZ 

i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy  

na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Oświadczam/oświadczamy*, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie 

na stronach nr…............, ponieważ …………………………………………………………………........ 

8. Oświadczam/oświadczamy*, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych  

w Kodeksie Karnym). 

 

                                                      
*
 Niepotrzebne skreślić 
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9. Oświadczam/oświadczamy*, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym, Wykonawca, którego 

reprezentuję/reprezentujemy*:  

□ nie zamierza* powierzyć podwykonawcom żadnej część zamówienia; 

□ zamierza powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:
**
 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

9. .................................................................................... 

10. .................................................................................... 

 

 

Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                      
**
 Właściwe zaznaczyć 

lp. część zamówienia nazwa podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych,  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę oscyloskopu cyfrowego oraz 4 multimetrów stołowych  dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, 

oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………..………………….............

..…………………………………………………………………………………………….…………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

……..……………………………..        ..………………………………….. 

      (nazwa i adres Wykonawcy)           (miejscowość i data) 

 

 

 nr postępowania ZP/304/014/D/16 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę oscyloskopu cyfrowego oraz 4 multimetrów stołowych  dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, 

oświadczam, co następuje: 

 

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu;** 

 

□ Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

....................................................................... 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

UWAGA:  
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wypełnione oświadczenie w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.  

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

                                                      


Właściwe zaznaczyć 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego oraz 4 multimetrów stołowych  dla 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

2. Zamówienie jest udzielane w ramach 2 części: 

2.1 część 1 – dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB wraz  

z przewodami oscyloskopowymi 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego w postaci przetwornika USB 

(1 szt.) wraz z przewodami oscyloskopowymi dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej, o następujących parametrach: 

a) pasmo: ≥ 50MHz;  

b) liczba kanałów: 2;  

c) próbkowanie: 150Msps;  

d) napięcie wejściowe: min.30V;  

e) tryby wyzwalania: automatyczny, normalny, pojedynczy; 

f) źródła wyzwalania: CH1, CH2, sygnał zewnętrzny;  

g) sprzężenie wejścia: AC, DC;  

h) źródło zasilania: z portu USB;  

i) interfejs: USB; 

j) pomiar przy użyciu kursorów;  

k) praca w trybie X-Y; 

l) zasilanie z portu USB;  

m) kompatybilność z Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP,Windows 

Vista, Windows7; 

n) wyposażenie: 

 dwie sondy napięciowe z dzielnikiem 1:1/10:1; 

 kabel USB; 

 oprogramowanie. 

 

2.2 część 2 – dostawa 4 multimetrów stołowych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 multimetrów stołowych dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, o następujących parametrach: 

a) typ miernika: multimetr stołowy;  

b) zakres pomiaru napięcia DC: 0,01 m...1000 V; 

c) dokładność pomiaru napięcia DC: ±0,025%; 

d) pomiar napięcia AC/DC + AC: 1 m... 1000 V; 

e) dokładność pomiaru napięcia AC/DC + AC: ±0,4%; 

f) szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC/DC + AC: 45...100 kHz; 

g) zakres pomiaru prądu DC: 0,01µ...10 A; 

h) dokładność pomiaru prądu DC: ±0,1%; 

i) pomiar prądu AC/DC + AC: 0,01µ...10 A; 

j) dokładność pomiaru prądu AC/DC + AC: ±0,7%; 

k) pomiar rzeczywistej wartości skutecznej: True RMS AC; 

l) szerokość pasma dla pomiaru prądu AC/DC + AC: 45...10kHz; 

m) zakres pomiaru rezystancji: 0,01... 40MΩ; 

n) dokładność pomiaru rezystancji: ±0,3%; 
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o) zakres pomiaru pojemności : 0,001n... 40 mF;  

p) dokładność pomiaru pojemności: ±1%; 

q) zakres pomiaru częstotliwości: 0,001... 400 MHz;  

r) dokładność pomiaru częstotliwości: ±0,01%; 

s) zakres pomiaru temperatury: -40...1000°C;  

t) pomiar pętli prądowej 4-20 mA: 0...100%;  

u) automatyczna i ręczna zmiana zakresów; 

v) automatyczne wyłączanie; 

w) zasilanie bateryjne lub sieciowe; 

x) wskaźnik wyczerpania baterii; 

y) wyposażenie: 

 kabel RS232C’ 

 kabel USB, 

 kabel zasilający, 

 komplet przewodów pomiarowych z końcówkami, 

 komplet przewodów pomiarowych z krokodylkami izolowanymi, 

 oprogramowanie, 

 przystawka do pomiaru pojemności, 

 sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi. 

 


