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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiającym jest: 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział Architektury  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
 

Telefon: +48 (58) 348-65-21 
Strona internetowa : http://www.pg.gda.pl  
Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „PRZETARGI”: 
http://www.dzp.pg.gda.pl/ 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniżej 221 000 euro w związku z art. 6a na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”. 
 

Kod wg CPV 30213100-6 Komputery przenośne 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego siedziby Zamawiającego, tj. 
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, p.315, tel. 
+48 (58) 348 65 21  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.  
3. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 

wcześniejszej eksploatacji i nie będący przedmiotem praw osób trzecich.  
5. Okres gwarancji przedmiotu umowy: minimum 24 miesiące liczony od dnia podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do  
SIWZ- wzorze umowy 

6. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta.  
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na swój koszt, w 

terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym.  
8. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie co najmniej jedną osobę do 

bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.  

1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
Uwaga: termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany 
termin jest terminem maksymalnym, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe 
informacje zawiera rozdział XIV SIWZ.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 80-233 Gdańsk ul. 
G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny pok. 315. 

http://www.pg.gda.pl/
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 oraz 

ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;  
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie 
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej; 

 zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej. 

2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.  

3. W  celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw  
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp. 

5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp zamawiający wyklucza również wykonawcę:  
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.  
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).  

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do  

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wg 
wzoru stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ). 
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2. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.  

5. Oświadczenie te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.  

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia dokumentacji 
technicznej. 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 WWW producenta lub dystrybutora zawierającej 
opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej 
przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 
informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który 
również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp. zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  które  na  wezwanie  Zamawiającego  musi  złożyć 
Wykonawca:  
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp 
Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
1) W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zamawiający dla 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. może 
skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych,  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  

a) w pkt 7 nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

b) Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 8 . 2b) nin. rozdz. stosuje się. 
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9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych a punkcie 7. niniejszego rozdz.  

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 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).  

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy.  

12. Jeżeli wykonawca nie złoży Wymaganych przez zamawiającego w niniejszej SIWZ oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.  

13. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

 

1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. 
Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie:  
„Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej”.  

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień i informacji pisemnie lub drogą 
elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania.  

3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi 
na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem  

4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Magdalena 
Byzdra, e – mail: magdalena.byzdra@pg.edu.pl. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być 
składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury ul. G. Narutowicza 
11/12 80-233 Gdańsk lub ww. e-mailem. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień - jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także udostępniona na 
stronie internetowej Zamawiającego – www.dzp.pg.gda.pl.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, a także zamieści na własnej stronie internetowej – www.dzp.pg.gda.pl.  

8. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
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z wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium 
w wysokości: 200,00 PLN 
 
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
 
a pieniądzu; 
 
b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
 
c gwarancjach bankowych; 
 
d gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 
e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 
 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 
2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk z dopiskiem: 
„WADIUM –  dostawa laptopa, ZP/174/001/D/18” 
 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 
 
2) Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez 
doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej – I piętro 
 
Gmach „B”, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9

00
 do 13

00
 

lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 
 
3) Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem. – dokument zalecany do załączenia. 
 
4) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie 
oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 
46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W 
przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz 
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający 
uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 
5) Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 
 
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp. 
 
7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
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oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
 
 odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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 terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 
b) formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ;  
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, sporządzone z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;  
d) opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 
wykonawców składających ofertę wspólną;  

e) dokumentację techniczną dotyczącą oferowanego sprzętu.  
3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „Za 

zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę.  
4. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.  
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do niniejszej SIWZ powinny by sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści i opisu kolumn.  
6. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  
7. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  
9. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką, opieczętowana pieczątką firmową oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 
w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

10. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

11. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 
oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, strony 
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść – parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę.  

11. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym.  

12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.  
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13. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzega, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 14. Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503): 

 

1) Wykonawca może zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,  

2) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

3) Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub 
włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 
UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2003 r. NR 153,  
POZ. 1503)”,  

4) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

5) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w jego ofercie. 

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

zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane: 

 

Politechnika Gdańska Wydział Architektury 80-233 Gdańsk ul. G. 
Narutowicza 11/12 Gmach Główny, pok. 315 oraz być oznaczona w 
następujący sposób: 

 

OFERTA  
„Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego na 

potrzeby Wydziału Architektury, ZP/174/001/D/18”  
NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2018 r. godz. 11:00 

 

PEŁNOMOCNICTWO  
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 
podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być udzielone w 
formie pisemnej, wskazywać w szczególności:  
 Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
 ustanowionego pełnomocnika;
 zakres jego umocowania. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być 
złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 
 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)  
1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich  
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reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3. Pełnomocnictwo   musi   wskazywać   pełnomocnika   i   określać   zakres   pełnomocnictwa. 
W dokumencie  tym  powinni  być  wymienieni  wszyscy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



10 
 

o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych 
Wykonawców.  
4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.1 i 8 każdy Wykonawca składa w imieniu 

własnym, pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.  
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  
6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 80-
233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 315. 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 
3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2018 r. o godzinie 10.30  
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie jej 

złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty  
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.  

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  
9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach 
Główny PG, pok. 312 a.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny 

ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiający prześle mu powyższe informacje.  

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ do SIWZ łącznej ceny ofertowej 
brutto za realizację zamówienia.  

2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). W przypadku zmiany 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek 
podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający 
dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.  

3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 
niniejszej SIWZ.  

4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W  takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie  
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, 
o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp należy zamieścić w ofercie.  

8. Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 
Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  
10. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy.  
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZ WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Kryteria oceny ofert i ich waga: 
 

a) cena - 60 pkt 
 

Ocena punktowa ofert dla kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 
 

Cn 
Pc = -------------- x 60 pkt  

Cb  
gdzie: 
Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie  
Cb – cena badanej oferty 
 

b) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – 20 pkt 
 

 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – 49 i więcej godzin: 0 pkt
 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – od 25 do 48 godzin: 10 pkt
 czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – do 24 godzin: 20 pkt
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c) termin dostawy – 20 pkt 
 

 

             Tn 
              Pt = -------------- x 20 pkt  

             Tb 
 
 

 
 

Pt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin dostawy”  
Tn – najkrótszy termin dostawy w złożonych ofertach (w dniach) 
Tb – termin dostawy w badanej ofercie (w dniach) 

 
„20” – waga kryterium „termin dostawy” 

 
Termin dostawy należy określić w dniach kalendarzowych na formularzu oferty w p.2 (wykropkowane 
pole). 

 
W przypadku nieokreślenia na formularzu oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i 
nie przyzna Wykonawcy punktów. 

  
Łączna liczba punktów wszystkich kryteriów: 
 

Po= Pc + Pt + Pg 
 

gdzie: 
Po –łączna ilość punktów we wszystkich kryteriach 
Pc –ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”  
Pt – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium: „termin przystąpienia do 

naprawy gwarancyjnej” 
Pt –ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Termin dostawy” 
 

4. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.  
5. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z pośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną.  

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny poda z obowiązującymi przepisami. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została wybrana 
jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIV SIWZ. 

 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy  
Pzp. 



13 
 

3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik jeżeli jego 
pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności. 
 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE, 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

1. Wzór Umowy Usługi do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu 
oferty.  

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 
umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w terminie określonym 
przez Zamawiającego.  

3. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony 
w sprawach związanych z wykonaniem umowy. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ust.1 ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 

 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 

 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

 

XX. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
3. Zasady udostępniania dokumentów: 

 

a) Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty Zamawiający 
udostępnia od chwili ich otwarcia(z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania). 

 
b) Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg zasad 

określonych w § 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Zamawiający udostępnia dokumenty po złożeniu pisemnie lub faksem wniosku przez 
Wykonawcę. 

 
Wgląd do dokumentów w siedzibie Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w czasie godzin 

jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 15
00

  
 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
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Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2 
 
 

 

Załącznik nr 3 

 

Formularz oferty. 
Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
Załącznik nr 6  
Załącznik nr 7 

 

Formularz rzeczowo-cenowy  
Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę 

Informacja do przynależności do grupy kapitałowej 
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

..............................................................., dnia .......................  
(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZP/174/001/D/18 

 

OFERTA 

 

Politechnika Gdańska 
Wydział Architektury 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na: 

 

 

dostawę komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
 

My niżej podpisani: 
 

imię .......................... nazwisko ......................... 
 

imię .......................... nazwisko ......................... 
 

działający w imieniu i na rzecz:  
 

Pełna nazwa : 
 

 

Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą : TAK*, NIE* 

Adres: Ares e – mail: 

  
REGON nr NIP nr 

  
Nr telefonu: Nr faksu: 

  
Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

  
 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia,  zgodnie z zapisami SIWZ 

 

za cenę brutto: .....................................................PLN, słownie ............................................................ 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

 

1. Oświadczam(y)*, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające  
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Wszystkie inne koszty 
jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały 
Zamawiającego. 

2. Oświadczam (y)*, że wykonamy zamówienie w terminie …………… dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy.  

3. Oświadczam (y)*, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

4. Oświadczam (y)*, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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5. Oświadczam (y)*, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie jest przedmiotem praw osób 
trzecich.  

6. Oświadczam (y)*, że udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy w wymiarze …… 
miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń.  

7. Oświadczam(y), że czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej, od momentu zgłoszenia 
Wykonawcy przez Zmawiającego, wynosi …………….. godzin.  

8. Uważam (y)* się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

 
9. Oświadczamy,  że  na  poczet  zabezpieczenia  oferty  wnieśliśmy   w  dniu  ………………………. 

 
wadium w wysokości …………………………….. zł w postaci …………………………………….. 
  

10. Akceptuję (my)* warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez 
Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata zostanie dokonana 
przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury.  

11. Oświadczam (y)*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik 
nr 5 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
12. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO      

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 
          *Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie). 
  

13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  
- …………………………………………………………………………………………………  
- ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

..............................................................., dnia .......................  
(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

Nr postępowania: ZP/174/001/D/18 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa komputera 
przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 

22 ustawy Pzp. 
 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp . 

 

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

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………..…………………........... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

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

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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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) 
 

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

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 i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Nr postępowania: ZP/174/001/D/18 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Komputer przenośny – 1 szt. 

 

Lp. Nazwa Opis - wymagania techniczne 

1. Procesor Wydajność minimum 17000 punktów w benchmarku Cinebench R10 

  wielowątkowym 32 bit i minimum 21000 punktów w benchmarku Cinebench 

  R10 wielowątkowym 64 bit (bazowa częstotliwość procesora 2,9 GHz, ilość 

  rdzeni - min. 4 rdzenie, 8 wątków) 

2. Pamięć RAM Minimum 32 GB 

3. Dysk twardy Minimum 1 TB 

4. Ekran Matowy, LED IPS o przekątnej 15’ – 15,7 ‘ i nominalnej rozdzielczości 

  3840x2160 

5. Karta graficzna 

Dedykowana karta graficzna, wyposażona w pamięć własną min. 4 GB 

GDDR5 

   

6. Dźwięk Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta 

  dźwiękowa 

7. Kamera internetowa Rozdzielczość min. 1.0 Mpix 

8. Łączność Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11 b/g/n 

  Karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mbps 

  

Urządzenie do obsługi technologii umożliwiającej bezprzewodowe 

podłączenie 

  laptopa do telewizora, monitora lub projektora 

  Bluetooth minimum 4.0 

9. Rodzaje wyjść/wejść DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

  VGA (D-sub) - 1 szt. 

  HDMI - 1 szt. 
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  RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

  USB 3.0 - 4 szt. 

  Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

  Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 

  Czytnik kart 6 w 1 (SD/SDHC/MMC/MS/MSPro/xD) - 1 szt. 

10. Bateria Czas pracy baterii: min. 3,5h 

11. System operacyjny - wstępnie zainstalowany system operacyjny: 

  - obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta 

  - funkcja szyfrowania dysku 

  - usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 

  - obsługa pakietów językowych 

  - obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury 

  - możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego 

  systemu operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania 

  użytkowanego przez Politechnikę Gdańską: 

  National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk 

  AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe 

  Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, 

  Microsoft Project, VmwareVsphere Client, Abaqus, Robot Analysis 

12. Waga Waga z baterią poniżej 2,0 kg 

13. Klawiatura Wydzielona, podświetlana klawiatura numeryczna 

  Klawiatura QWERTY 

  Wielodotykowy gładzik 

14. 

Wymagane 

dodatkowe Port USB z funkcją ładowania 

 akcesoria Możliwość zabezpieczenia linką, posiadanie portu Kensington Lock 

  Obudowa z tworzywa sztucznego i aluminium w kolorze srebrnym 

  Zasilacz i bateria w komplecie 

  Ekran dotykowy 

  Wbudowane złącze stacji dokującej 
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15. Warunki gwarancji Minimum 3 letnia gwarancja producenta typu NBD świadczona na 

  miejscu u klienta 

  W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

......................................................................., dnia .......................  
(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania:  ZP/174/001/D/18 
 
 

 
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej 

 

L.p. Wyszczególnienie j.m. liczba 
cena jednostkowa 

Wartość brutto[PLN] 
brutto [PLN]      

      

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

 Komputer przenośny     

1 Producent……………………………………….. szt. 1   

 Typ/Model………………………………………..     

   Razem   

 
Sposób obliczenia ceny  
1. Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol. 4) należy przemnożyć przez cenę 

jednostkową brutto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość brutto wpisać do kol. 6.  
2. Wartości z kolumny 6 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem wartość brutto. 

 
Uwaga!  
Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości 
w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Wartość z pozycji „ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza 

ofertowego. Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza 
rzeczowo-cenowego. 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Nr postępowania: ZP/174/001/D/18 
 

WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu  ………  2018 
pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Architektury z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12  
reprezentowaną przez: 
  prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG   
działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

 
oraz ……………………………………z siedzibą w …………………………………………………….……. 
NIP………………………………………. REGON…………………………… KRS/CEIDG………………… 
 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro w związku z art. 6a, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ZP ……………………………….. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa komputera przenośnego– 1 szt. na potrzeby Wydziału 

Architektury Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z 
dnia …………………oraz ofertą z  dnia……………. złożoną przez Wykonawcę,
 stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 
i będącymi jej integralną częścią.  

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy przedmiotu niniejszej umowy są fabrycznie nowe, 
pierwszego gatunku, najwyższej jakości, bez wad i zgodne z opisem szczegółowym zawartym w 
załączniku nr 1 do umowy i ofertą Wykonawcy z dnia …………. 

 

§ 2 
CENA 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się cenę w wysokości: brutto: ……………………… PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………………………… w 

tym VAT: ………………… PLN 
 
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu umowy.  
§ 3  

FINANSOWANIE 

 

1. Podstawą zapłaty kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę 
faktura po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

2. Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, na konto Wykonawcy: ………………………………………………………………  

3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§4 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych Zamawiającego od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania przedmiotu umowy, jakie jest 
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości przedmiotu umowy w trakcie 
jego transportu do momentu odebrania go przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do Politechniki 
Gdańskiej, Wydział Architektury, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 315, w dniach 
roboczych Zamawiającego, w godz. 8:00 – 14:00 oraz ubezpieczy towar w transporcie we 
własnym zakresie i na własne ryzyko do czasu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

4. Koszty opakowań, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, przewozu oraz wniesienia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie oferty.  

5. Dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy powinien być uzgodniony z Zamawiającym 
co najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą.  

6. W  przypadku uszkodzeń  powstałych  w trakcie transportu, Zamawiający ma  prawo  żądać  od  
Wykonawcy wymiany uszkodzonego towaru na wolny od wad.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego 
od daty dostawy.  

8. W razie stwierdzenia w dostarczonym towarze wad lub braków, Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 7 dni od 
daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.  

9. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z 
wykonaniem umowy:  
a) Ze strony Zamawiającego:………………………………………………………..……………………. 
b) Ze strony Wykonawcy:……………………………………….………………………….……………… 

 
10. Dane osobowe osób wskazanych w § 4 p.9 udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu 

realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
 

§5 
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI 

 

1. Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące) na dostarczony 
przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń 
Zamawiającego.  

2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się 
szczególności do:  
1) przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia 

roboczego Zamawiającego,  
2) dokonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż …… godziny, licząc w dni 

robocze Zamawiającego od godziny przystąpienia do usuwania awarii,  
3) w przypadku awarii dysku pozostawienia go u Zamawiającego.  
3. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, albo Wykonawcy lub w 

punkcie serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wskazanym w ofercie.  

4. Przedstawiciel Wykonawcy ocenia w siedzibie Zamawiającego możliwość dokonania naprawy na 
miejscu czy też konieczność dokonania naprawy w punkcie serwisowym lub siedzibie  
Wykonawcy.  

5. Jeżeli termin dokonania naprawy określony w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu, nie może być 
dotrzymany ze względu na niezależne od Wykonawcy przyczyny – uzasadnione na piśmie, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż 
urządzenie zastępowane, na okres do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli naprawa gwarancyjna nie 
zostanie wykonana w okresie użytkowania urządzenia zastępczego, Wykonawca wymieni 
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urządzenie zastępcze w ostatnim dniu jego użytkowania na inne tego samego typu i o tych 
samych lub nie gorszych parametrach technicznych.  

6. Niezależnie od postanowień ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy  
gwarancyjne bez względu na to, czy będą dotyczyły tej samej, czy innej wady, a urządzenie nadal 
będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wymieniony wadliwy sprzęt staje się własnością Wykonawcy.  
8. W wypadku wymiany wadliwego urządzenia na nowe, data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z 

umowy, zostaje przedłużona o kolejne 12 miesięcy.  
9. W przypadku naprawy wadliwego urządzenia data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy 

zostaje przedłużona o 90 dni.  
10. Strony wydłużają okres rękojmi, do terminu gwarancji określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu
1)

. 
11. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdego towaru objętego niniejszą Umową karty 

gwarancyjne w języku polskim. Karty gwarancyjne powinny zawierać załączone do niniejszej 
Umowy i zaakceptowane przez Wykonawcę „Warunki gwarancji dla Politechniki Gdańskiej  
Wydziału Architektury” wraz z wymaganymi załącznikami.  

12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z 
tytułu rękojmi. 

 

13. Odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  nie  podlega  żadnym  ograniczeniom  lub 
wyłączeniom. 

§ 6  
POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY 

 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ, 
ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  
………………….., tel. …………………., e-mail: …………………………. 
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 

KARY 

 
1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 

złotych za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa.  
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy 

gwarancyjnej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 złotych za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w §5 ust. 2 pkt. 1 i 2 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, za każde naruszenie.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 złotych w przypadku 
niewykonania umowy z należytą starannością lub naruszenia postanowień umowy, za każdy 
dzień trwania naruszenia, za każde naruszenie.  

4. 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, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

5. 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 kwocie 10% wartości 
zamówienia.  

6. 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.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.  
8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania 

przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m. in. w 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub w przypadku niewykonania 
umowy z należytą starannością. 
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§ 8  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, 
gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy (§ 4 ust. 1) oferowany przedmiot umowy 
nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcji. W takim przypadku Wykonawca 
może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych w cenie nie większej niż w ofercie.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub 
producenta o braku dostępności na rynku zamienianego przedmiotu umowy.  

3. Strony dopuszczają zmiany postanowień w następujących sytuacjach:  
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w 

przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany 
obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

b) zmiany terminu - termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec 
zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, 
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), 
jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, 
uniemożliwiającej realizację dostawy w terminie określonym w umowie. W okoliczności 
wyżej wymienionej Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi  
być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 381 z późń. zm), jeżeli 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  

 poz. 1579 ze zm.) nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane 
 wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

4. Zamawiający nie   dopuszcza możliwości   cesji wierzytelności ani przeniesienia   praw 
 i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

5. Strony   wiążą inne   warunki i   postanowienia zawarte   w ofercie z   dnia………….. 
 i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………………..    
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia………. 
2. Oferta z dnia ………. złożona przez Wykonawcę. 
3. Klauzula informacyjna RODO
 

 

WYKONAWCA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 

……………………………………… 

 

 

……………………..……………. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
   

........................................ ......................., dnia ......................... 2018 r. 
(pieczątka Wykonawcy)   

Nr postępowania: ZP/174/001/D/18   

  

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO  
dotyczący przekazania przedmiotu umowy dostawy z dnia............  

   
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:  

   

 

Politechnika Gdańska Wydział 
Architektury  

 ul. G. Narutowicza 11/12 
    

 80-233 Gdańsk  
   

Przedstawiciel Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiającego:  

   
 

Przedmiot dostawy: 

 

Asortyment Ilość 

 

  

 

 

Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w komplecie zgodnie z umową 
 

w dniu  ............................................. . 
 

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy z zastrzeżeniami/bez zastrzeżeń.* 
 

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/usterki stwierdzone podczas odbioru/brak uwag*: 
 

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

Termin usunięcia braków/usterek …………………………………………………………………………….… 
 

 

Przedstawiciel Wykonawcy: ............................... ............................................ 
 

(imię i nazwisko) 
 

Przedstawiciel Zamawiającego: .................................. ...................................... 
 

(imię i nazwisko) 
 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 

 
*niepotrzebne skreślić 


