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ZAMOWIENIE NRZZ/243/014/17 

I. Zamawiaj^cy 

Politechnika Gdatiska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdansk, prowadzqc zamowienie na podstawie art.4d ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamowieh 

Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. tj. poz. 2164 z pozniejszymi zmianami), w zwi^zku z art. 30a ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 

z pozniejszymi zmianami), zaprasza do sktadania ofert na ustug? dotycz^c^ przygotowania i udziatu 

w badaniach urzqdzeh elektrycznych i elektronicznych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-

6. 

II. Przedmiot zamowienia 

Sukcesywne przygotowywanie i udzial w badaniach urz^dzeti elektrycznych i elektronicznych w 

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, zgodnie z opisem szczegotowym zawartym w 

zal^czniku nr 2 do zamowienia. 

III. Sposob obliczenia ceny: 

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowi^zany jest uwzgl^dnic wszystkie wymogi, 

zwi^zane z realizacjq zamowienia oraz uj^c wszystkie dodatkowe koszty niezb?dne do 

prawidtowego i pelnego wykonania przedmiotu zamowienia. 

2. Cen^ oferty jest wynagrodzenie brutto za roboczogodzin? podane cyframi i stownie na druku 

„Oferta". 

3. Wynagrodzenie brutto za roboczogodzin? nalezy okreslic w PLN, z dokladnosci^ do dwoch 

miejsc po przecinku i wpisac w odpowiednie miejsce na druku „Oferta". 

4. Wynagrodzenie ktorym mowa w pkt.3, b?dzie obowi^zywac przez caly okres zwi^zania oferty, 

nie b?dzie podlegato negocjacjom i b?dzie wiqzqce dIa stron umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawc^, b?d^ prowadzone w PLN. 

IV. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiaj^cy b?dzie kierowat si? nast?puj^cym kryterium: 

• Wynagrodzenie brutto za roboczogodzin? - 100%. 

Zamawiajqcy wybierze ofert? z najnizszym wynagrodzeniem brutto za roboczogodzin?, spelniajqc^ 

wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogloszeniu. 

V. Termin realizacji 

W ci^gu 18 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. 

Ofert? nalezy przeslac na zalqczonym druku „Oferta" do dnia 26.07. 2017 r., do godziny 15:00 

na adres Zamawiaj^cego: Politechnika Gdahska, budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, pok. 108 z dopiskiem: 

POLITECHNIKA GDANSKA 
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tel. 58 347 17 75 
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Przygotowanie i udzial w badaniach urz^dzeri elektrycznych i elektronicznych w Laboratorium 

Inteligentnej Energetyki LAB-6, dIa Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki", b^dz na adres e-mail: 

zamowienia.weia(a)pg.edu.pl, lub faks; 58 347-17-75. 

Osob^ do kontaktu w sprawach proceduralnych jest Zbigniew Zglenicki. 

Zat^czniki: > 

1) Oferta, 
2) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, warunki gwarancji i naprawy, 
3) Wzor umowy, 
4) Protokol zdawczo - odbiorczy. 

ifigr Inz. ary i . Kat.irzyna Grzybkow<; 
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Za^cznik nr 1 

(nazwa i adres wykonawcy) ' 

OFERTA 

Zamawiaj^cy: 

Politechnika Gdahska . 

Wydzial Elektrotechniki i Automatyki 

80-233 Gdansk, Narutowicza 11/12 

Nawiqzujqc do zamowienia dotyczacego ztozenia oferty na przygotowanie i udziat w badaniach 
urz^dzeh elektrycznych i elektronicznych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, dIa Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki, 

My nizej podpisani: 

imi? nazwisko 

imi? nazwisko 

dziataj^cy w imieniu i na rzecz: 

Petna nazwa: 

e-mail: 

Adres: 

REGON nr : 
NIP nr: 

KRS (jesli dotyczy): 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

1. Oferujemy realizacj? przedmiotu zamowienia za wynagrodzenie: 

brutto PLN za roboczogodzin?, (stownie PLN: ), 

tqcznie z podatkiem VAT. 

2. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w terminie 18 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
Wydziat Eiektrotecinniki i Automatyki fax 58 347 17 75 
ul. Narutowicza 11/12 e-mail zamowienia.weia@pg.edu.pl 
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3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z postanowieniami umowy, ktora stanowi zaiqcznik nr 3 do 
zamowienia. Nie wnosimy do jej tresci zastrzezeh. Zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiajqcego. 

4. Akceptujemy warunki platnosci wskazane w umowie stanowiacej zaiqcznik nr 3 do zamowienia. 

5. Okres waznosci oferty wynosi 

dn. 

(podpis I piecz^tka Wykonawcy) 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydzial Elel<trotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 
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Zaiqcznik nr 2 

Opis przedmiotu zamowienia 

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie i udziat w badaniach urz^dzeh elektrycznych 
i elektronicznych w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6. 

Zakres udziatu w badaniach do wykonania w ramach zamowienia: 

Lp. Rodzaj badania Hose 
roboczogodzin 

1 Badania odpornosci urz^dzeh elektronicznych i elektrycznych na 
wytadowania elektrycznosci statycznej o poziomach do 16,5 kV, zgodnie 
z wymogami aktualnej normy PN-EN 61000-4-2 

140 

2 Badania odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanow przejsciowych 
(electrical fast transients - BURST) - zgodnie z PN-EN 61000-4-4 

140 

3 Badania odpornosci na udary napi?cia (SURGE) - zgodnie 
z PN-EN 61000-4-5 

140 

4 Badania odpornosci urz^dzeii elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola o cz?stotliwosci radiowej (RF) 
zgodnych z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 61000-4-6, 

190 

5 Badania odpornosci urz^dzeh elektrycznych i elektronicznych zasilanych 
z sieci prqdu przemiennego, jedno- i trojfazowej (o napi?ciu znamionowym 
do 400VAC i prqdzie znamionowym do 32A na faz?) oraz zasilanych 
napi?ciem statym (na zapady, krotkie przerwy i zmiany napi?cia zasilania, 
zgodnie z wymogami aktualnej normy PN-EN 61000-4-11 

140 

6 Pomiary emisji zaburzeii przewodzonych, Napi?cie zaburzeh ciqgtych 
zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 55011, EN55014-1, 
PN-EN 55022, PN-EN 55016 

250 

L^cznie 1 000 

Termin realizacji zamowienia: w ciqgu 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy. 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
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Zat^cznik nr 3 

Umowa (wzor) 

zawarta w dniu w Gdatisku pomi^dzy: 

Politechnikq Gdansk^, Wydzialem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibq w Gdahsku, ul. Gabriela 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowan^ przez: 
Dziekana Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki prof, dra hab. inz. Janusza Nieznanskiego 
dziataj^cego na podstawie petnomocnictwa Rektora Politechniki Gdariskiej, 

zwan^ dale] Zamawiaj^cym, 

oraz 

z siedzibq w , 
KRS/CEIDG 
NIP , 
REGON 
reprezentowanym przez: , 

zwanym dalej Wykonawcy. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i udziat w badaniach urzqdzen elektrycznych i elektronicznych 
w Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, ofertq ztozon^ przez Wykonawc? oraz szczegotowym 
opisem przedmiotu zamowienia stanowi^cymi zat^czniki do niniejszej umowy i b?d^cymi jej integraln^ 
cz?sci^. 

§ 2 

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

Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac przedmiot umowy w ci^gu 18 miesi?cy od dnia zawarcia 
niniejszej umowy tj. do dnia 

§ 3 

W A R U N K I REAL IZACJ I U M O W Y 

1. Ustuga zostanie wykonana w: budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej, 
przy ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk, w laboratorium LAB-6. 

2. Wszelkie dodatkowe koszty nieuj?te w cenie oferty, do czasu odebrania ustugi przez 
Zamawiaj^cego bez zastrzezeh, ponosi Wykonawca. 

3. Termin realizacji okreslony w § 2 umowy uznaje si? za dotrzymany, jezeli Wykonawca wykonat 
ustug? w stanie zupetnym. 

4. Ustuga b?dzie realizowana i rozliczana sukcesywnie. 

5. Strony wyznaczajq osoby upowaznione do reprezentowania ich w sprawach zwi^zanych 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
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z wykonaniem umowy: 
- ze strony Zamawiaj^cego: p. Miroslaw Wfas, tel. 58 347 23 37, 

e-mail: miroslaw.wlas@pq.edu.pl 
- ze strony Wykonawcy: , tel e-mail 

6. Podczas odbioru zostanie sprawdzone czy wykonana ustuga odpowiada przedmiotowi umowy 
i spetnia wymogi okreslone w zamowieniu. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zamowieniem, ustuga nie zostanie odebrana. 
Wykonawca jest zobowi^zany do wykonania ustugi zgodnie z zamowieniem w ciqgu 5 dni 
roboczych od daty zgtoszenia takiego faktu przez Zamawiaj^cego. W takiej sytuacji, ustuga 
wymaga dokonania ponownego odbioru. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

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

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

§ 5 

ODBIORY, ROZLICZANIE I FINANSOWANIE USLUG! 

1. Zamawiajqcy przewiduje odbiory cz?sciowe ustugi. 

2. Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru cz?sciowego ustugi drog^ elektroniczn^. 

3. Wykonawca za wykonan^ ustug? b?dzie wystawiat faktury cz?sciowe. 

4. Faktury cz?sciowe b?d^ wystawiane nie cz?sciej niz raz w miesiqcu. 

5. Podstaw^ wystawienia faktury cz?sciowej b?dzie protokot podpisany przez obie strony dotycz^cy 
zakohczenia czynnosci cz?sciowego odbioru ustugi bez zastrzezeri. 

6. Faktura b?dzie wystawiona na: Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk i dostarczona do siedziby Zamawiaj^cego. 

7. Zaptata naleznosci za prawidtowo wystawionq faktur? b?dzie ptatna przelewem w ci^gu 21 dni od 
daty jej otrzymania, z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

8. Za dzieh zaptaty uwazac si? b?dzie dzieh obciqzenia rachunku Zamawiaj^cego. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umownq: 
a) za opoznienie w wykonaniu cz?sciowej ustugi, w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opoznienia; 
b) za opoznienie w poprawieniu nieprawidtowo wykonanej cz?sciowej ustugi, zgodnie z § 3 ust. 7 

umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opoznienia; 

2. Oswiadczenie o odst^pieniu od umowy zostanie ztozone w terminie 14 dni od dnia powzi?cia 
informacji o wystqpieniu okolicznosci determinuj^cej przyczyny odst^pienia, tj. m.in. w przypadku 
naruszenia postanowien umowy lub niewykonania umowy z nalezytq starannosci^. 
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3. Zamawiaj^cemu b?dzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenosz^cego 
wysokosc zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w calosci poniesionej szkody, 
jak rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie kary unnownej z przyslugujqcego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku odst^pienia od umowy lub jej rozwi^zania, Wykonawca moze z^dac wynagrodzenia 
jedynie za cz?sc umowy wykonan^ do dnia rozwi^zania umowy. 

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy wymagaj^ dIa swej waznosci zgody 
drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Umow^ stosuje si? przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pozniejszymi zm.). 

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

3. Oferta Wykonawcy oraz zamowienie sq integraln^ cz?sciq umowy. 

4. Ewentuaine spory rozstrzygane b?d^ przez wlasciwy dIa siedziby Zamawiaj^cego s^d powszechny, 
wedlug prawa polskiego. 

5. Strony maj^ obowi^zek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze 
0 wszcz?ciu post?powania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego. 

6. Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dIa Zamawiaj^cego 
1 Wykonawcy. 

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

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

§ 8 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 
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Zatqcznik nr 4 

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY C Z E S C I O W E G O ODBIORU USLUGI 

z dnia 

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

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiaj^cego 

Nazwa wykonanej uslugi: 

Hose roboczogodzin: 

Wartosc ustugi: PLN, stownie 

Potwierdzenie zreaiizowania ustugi. 
Ustuga zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umow^* 
w dniu 

Uwagi dotyczqce wykonanej ustugi:* 

Termin usuni?cia brakow i wad:* 

(podpis upowaznionego pracownil<a Zamawiaj^cego) (podpis upowaznionego pracownika Wykonawcy) 

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

*niepotrzebne skreslic 
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