
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.pg.gda.pl 

 
Ogłoszenie nr 24899 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.  

Gdańsk: Dostawa stacji testowej do ogniw PEMFC 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, krajowy numer 

identyfikacyjny 162000000, ul. ul. Narutowicza  42686, 80233   Gdańsk, woj. pomorskie, 

państwo Polska, tel. +48 58 347 27 40, e-mail Bieniek@pg.gda.pl, faks +48 58 348 60 79.  

Adres strony internetowej (URL): www.pg.gda.pl 

http://www.pg.gda.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wyższa uczelnia 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.pg.gda.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

pisemnie 

Adres:  

Politechnika Gdańska , 80-233 Gdańsk, ul.G.Nartowicza 11/12 Budynek Chemia A, pok.312 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stacji testowej do ogniw 

PEMFC 

Numer referencyjny: ZP/20/008/D/17 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Stacja testowa kontrolująca przepływ masy, temperaturę oraz 

ciśnienie gazów na anodzie i katodzie orz zawierająca elektryczne obciążenie DC. 

 

II.5) Główny kod CPV: 38540000-2 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
Okres w dniach: 84 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 



nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

termin dostawy 20 

termin gwarancji 20 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/20 /008/D/17 UMOWA Nr /WCH/17 zawarta w dniu 

..................... roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską Wydział Chemiczny , z 

siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną na podstawie Pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez: prof. dr 

hab. inż. Sławomira Milewskiego, prof. zw PG – Dziekana Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” oraz 

........................................................................................ (w przypadku przedsiębiorcy 

wpisanego do KRS) .......................z siedzibą w ............ przy ulicy .................., wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......................................... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..........................NIP ....................REGON:.................... reprezentowanym przez: 1. 

............................................................................... albo (w przypadku przedsiębiorcy 

wpisanego do CEIDG ) Imię i nazwisko ............................................, działającym pod firmą 

................................................., z siedzibą w ............................. przy ulicy 

......................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ................................, REGON ...................... zwanym w dalszej treści 

umowy „Wykonawcą”, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. 

zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, § 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest dostawa 

stacji testowej do ogniw PEMFC dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zgodnie 



ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem rzeczowo-cenowym oraz 

ofertą wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną 

częścią. 2.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z 

bieżącej produkcji, jest wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i 

nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 3.Urządzenie zostało dopuszczone do obrotu na 

terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, 

atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa 

wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi 

Zamawiającemu na każde jego żądanie. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 

urządzenia, instalację we wskazanym pomieszczeniu w budynku Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej ............oraz jego kalibrację i uruchomienie. 5. Wykonawca 

zobowiązuje się do przeprowadzania kalibracji urządzenia w okresie trwania gwarancji jeśli 

wystąpi taka potrzeba. 6.Wykonawca po instalacji urządzenia i jego protokolarnym odbiorze 

przeprowadzi szkolenie dla grupy użytkowników z zakresu obsługi urządzenia. § 2 Wartość 

umowy i warunki płatności 1. Cena określona w Umowie obejmuje całkowitą należność, jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę brutto ....................(słownie: 

.....................................złotych), tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia ............................. 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu 

protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być 

wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto dostawy. 4. Odbiór dostawy musi 

być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zał. do umowy. 5. Zapłata 

zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Za dzień 

zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 3 Termin wykonania 

Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 

.............. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Kompletny przedmiot umowy powinien 

zostać dostarczony przez Wykonawcę na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk............................ 3. Termin wykonania 

umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej Umowie 

terminu Wykonawca dostarczył przedmiot umowy do miejsca wskazanego w ust. 2 

niniejszego paragrafu w stanie zupełnym. 4. Przedmiot umowy może być dostarczony do 

miejsca odbioru wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu wyłącznie w dni robocze w 

godzinach 800-1500, po wcześniejszym ustaleniu dnia dostawy. § 4 GWARANCJA I 

WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI 1. 

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w 

wymiarze:............miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu 

podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń. 3. Odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji obejmuje wady lub usterki lub wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie , 

jak i wszelkie inne usterki lub wady powstałe z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancyjnym 

zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń. 5. Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić każdorazowo oryginalne, fabrycznie nowe części i materiały 

eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym 

użytkowaniem urządzenia ponosi Wykonawca. 7. Obowiązki Wykonawcy w ramach 

udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, 

albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 8. Potrzeby napraw lub wymiany w 

okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby upoważnione przez 



Zamawiającego, wskazane w §6 ust. 1, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w 

ofercie Wykonawcy: ………………………………………………………………….. 9. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną 

otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub 

wymiany (zgłoszonej reklamacji). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego 

zgłoszenia, Zamawiający będzie domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że 

udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe. 10. W zgłoszeniu 

reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób 

doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana albo 

naprawa). 11. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w 

ofercie punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na 

miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo zasadności 

wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. 12. W ramach udzielonej 

gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przystąpienia do realizacji obowiązków 

gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 72 godzin, liczonych od dnia i godziny zgłoszenia 

potrzeby naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego; 2) wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych 

niedogodności dla Zamawiającego; 3) usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 21 dni 

kalendarzowych od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia 

„do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 4) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) niniejszego paragrafu 

nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) 

czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 35 dni 

kalendarzowych; 5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym 

terminie, Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez Zamawiającego 

obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi 

po stronie Zamawiającego; 13. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie 

Zamawiającego albo Wykonawcy lub w punkcie serwisowym, realizującym zobowiązania 

gwarancyjne Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym w ofercie. 14. Przedstawiciel 

Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie 

Zamawiającego możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania 

naprawy w punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy. 15. Koszty transportu i 

ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy w związku z 

dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi Wykonawca. 16. Zniszczenie lub 

zgubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy Zamawiający 

udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji (faktura 

zakupu, protokół odbioru). 17. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z 

powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy 

Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W 

takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 

dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 5 ust.3 umowy. 18. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub włączeniom. § 5 Kary umowne i odstąpienie 

od umowy 1.W przypadku opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy 

gwarancyjnej lub za nieterminowe wykonanie naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości: - 100 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu 

wskazanego w §4 ust. 12 pkt. 1) lub w §4 ust. 12 pkt 3) umowy, za każde naruszenie. 3.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 tego odstąpienia zapłaci drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy. 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, 

o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5.Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara 

umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z 

innego tytułu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 6.Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 7.Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od 

daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 

odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia 

niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z należytą starannością i rzetelnością. § 

6 Pozostałe warunki wykonania dostawy 1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej 

umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza: 

............................................................. a Wykonawca wyznacza: 

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

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 2. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, dotyczących: Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na 

termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę 

terminu mogą wynikać z: b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, 

których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy); c) 

ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, 

niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, między innymi dotyczących 

decyzji urzędowych; W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy 

umowne, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją 

spowodowała. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 

umowy przez Wykonawcę o więcej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana stawki Vat: a) W przypadku zmiany 

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości 

stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, 

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

nieważności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Pzp. 4.Wykonawca nie może bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. Przez dni robocze 

rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 7. W sprawach spornych 

właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający Załączniki: 1. SIWZ 2. 

Oferta Wykonawcy 3. Protokół zdawczo – odbiorczy  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



Nie 

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 23/02/2017, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


