
POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYOZIAL OCEANOTECHNIKt 
I OKR^TOWNICTWA 

Ogtoszen ie o udzie lanym zamowien iu 

ZZ-68/017/D/2019 

Gdartsk, dnia 08.10.2019 
Nazwa Zamawiaj^cego: 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziai Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdartsk 
NIP: 584-020-35-93 
REGON: 000001620 
Politechnika Gdanska, Wydziai Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziataj^c na podstawie 
art. 4 ust. 8, w zwiazku z art. 6a ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), informuje o zamiarze udzielenia 
zamowieniu na dostaw^ ciSnieniowej myjiti Itabinowej Hydro Power 800. 

1. Opis przedmiot zamdwienia 
Przedmiot zam6wienia obejmuje dostaw? myjki ciSnieniowej kabinowej Hydro Power 800 
z lanc^ natryskowq. 

Dane techniczne: 
Symbol urzqdzenia: Hydro Power 800 
Szerokosc calkowita: 1010mm 
Gl^bokosc catkowita: 800mm 
Wysokosc min/max.(pozycja zamkni^ta): 1720/1920mm 
Wysokosc min/max. (pozyqa otwarta): 2380/2580mm 
Szerokosc robocza: 700mm 
GlQbokosc robocza: 700mm 
Wysokosc robocza: 620mm 
Masa netto: 200kg 
Pojemnosc plynu roboczego min/max.: 75-95L 
Regulaqa temperatury: 0-50 st.C 
Wydajnosc lancy: do 121/min 
Cisnienie: 140 Bar 
Moc grzaiki: 4 k W 
Moc silnika: 3 kW / 1450 obr/min 
Nap i^ ie zasilania: 3~400 V 
Stopien bezpieczenstwa: IP - 54 
Mycie r ^ n e p^z l em przelotowym: do 5 l/min 
Pistolet spr^zonego powietrza: max 8 atm 
Oswietlenie: Led 
Pompa wysokocisnieniowa: Interpump 
Wyl^cznik: nozny 

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niz 24 miesiqce. 
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2. Wymagany termin realizacji zam6wienia: do 4 tygodni od zawarcia umowy. 

3. Warunki jaltie musi spetniac Wyltonawca 
O udzielenie zam6wienia ubiegad si? nnogq Wyl<onawcy, I<t6rzy: 

1) posiadaj^ uprawnienia do wyl<onywania dziatalnoSci lub czynnoSci, zwi^zanej 
z realizacji zambwienia b^dqcego przedmiotem niniejszego post^powania, 

2) posiadaj i niezb^dn^ wiedz? i doSwiadczenie oraz dysponujq potencjatem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zambwienia, 

3) znajdujq si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zambwienia. 

4. Sposob przygotowania oferty 
Ofert? nale2y ztoiyb w fomiie pisemnej do dnia 15.10.2019 r. drog^ elektroniczn^ 
na adres achmiel(5)pq.edu.pl podaj^c w tytule: oferta na dostaw? ciSnieniowej myjki 
kabinowej. 
Oferta powinna zawierab: 

Cen? netto z uwzgl?dnieniem wszelkich kosztbw niezb?dnych do realizacji zambwienia, 
w tym cen? towaru i koszty transportu do siedziby Zamawiaj^cego lub cen? towaru w walucie 
obcej bez podatku VAT z uwzgl?dnieniem wszelkich kosztbw niezb?dnych do realizacji 
zambwienia, w tym cen? towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiajqcego, termin 
realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji. 

5. Kryteria oceny ofert: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanq nast?pujqce kryteria 
oceny: 
- c e n a 1 0 0 % 

Kryterium cena oceniane b?dzie na podstawie wartoSci oferty w PLN. W przypadku ztoienia 
oferty w walucie innej n\i PLN, oferta zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, 
obowiqzujqcego w dniu wyznaczonym jako termin sktedania ofert. 

6. Szczeg6lne warunl(i realizacji zamowienia 
6.1. Warunki ptatnoSci: 21 dni, od dnia dor?czenia faktury wraz z dokumentami 

potwierdzaj^cymi wykonanie pracy (protokbl zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

6.2. Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia z Zamawiaj^cym pisemnej umowy na 
realizacj? przedmiotu zambwienia. 

7. Osoby upowaznione do kontaktu w sprawie niniejszego ogtoszenia 
- w kwestiach technicznych: 
Mitosz Zygadto, Tel: 058 347 2632, e-mail: milosz.zvqadlo@pq.edu.pl 

- w kwestiach administracyjnych: 
Andrzej Chmielewski, Tel: 058 347 11798, e-mail: achmiel@pq.edu.pl 

8. Inne postanowienia 
8.1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewa±nienia post?powania w ka^dym czasie bez 

podania przyczyn. 
8.2. Zabrania si? kopiowania ogtoszenia (w catoSci lub w cz?§ci) bez zgody Zamawiajqcego. 

9. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzszq ilo§6 
punktdw. 
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10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowycli i swobodnego przeplywu 
tal(ich danych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne 
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiajqcy informuje, ie: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdartska z siedziby 
w 80-233 Gdartsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdartskiej jest 
mgr in i . Pawe^ Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod(a)pq.edu.pl: 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie zambwienia publicznego 
nr ZZ-68/017/D/2019 na dostaw? ciSnieniowej myjki kabinowej 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktbrym udost?pniona 
zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp"; 

5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakortczenia 
post?powania o udzielenie zambwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cafy czas trwania umowy; 

6. obowiqzek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych 
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udziatem w 
post?powaniu o udzielenie zambwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych 
danych wynikaj^ z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^dq podejmowane 
w sposbb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie mote skutkowad zmianq wyniku post^powania o udzielenie 
zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp 
oraz nie moze naruszad integralno&ci protokotu oraz jego zaiqcznikdw); 

• na podstawie art. 18 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeieniem przypadkbw, o ktbrych mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze &rodk6w ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa 
cztonkowskiego); 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; 

1. nie przystuguje Pani/Panu: 
• w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiaj^cy informuje o ograniczeniach, 
0 ktbrych mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. l a ustawy Pzp: 
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w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane 
s^ dotycz^ce go dane osobowe, to Zamawiajqcy b?dzie uprawniony do iqdania od Wykonawcy 
dodatkowych informacji precyzuj^cych 2qdanie (np. nazwy lub daty post?powania o udzielenie 
zambwienia) 
w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, to Zamawiajqcy b?dzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu 
zakortczenia post?powania o udzielenie zambwienia.. 

Zat^czniki: 
1. wzbr umowy 

Dztekan 

drhab. I n i - J a m ^ K o z a k , prof, nadzw. PG 
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