
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), pod nazwą: 

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją i uruchomieniem 
dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): CRZP - 99/017/D/2020 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
NIP 584-020-35-93 
REGON 000001620 
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna 
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

Postępowanie prowadzi: 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk +48 (58) 347-23-15 

Adres poczty elektronicznej: achmiel@pg.edu.pl 
Adres strony internetowej: http://www.pg.edu.pl, http://www.dzp.pg.edu.pl 
Godziny pracy zamawiającego:8:00-15:30 od poniedziałku do piątku 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z art. 39 i nast. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy 
Pzp. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2.4 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym  
w siedzibie zamawiającego (tablica ogłoszeń przed Działem Zamówień Publicznych PG) oraz na stronie internetowej: 
www.dzp.pg.edu.pl. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją i uruchomieniem dla 
         Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki  
          i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WOiO, sale nr: 212, 213, 402, 409, 410, 500, 618, 701, 801,  
          802. 
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze 
umowy stanowiącym Załączniki nr 5 do SIWZ. 
3.5 Nomenklatura (kod) wg CPV: Kod klasyfikacji CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Wymagany przez zamawiającego termin dostawy przedmiotu zamówienia:- do 30 czerwca 2020r od dnia zawarcia umowy. 
4.2 Termin realizacji dostawy zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin jest  
         terminem maksymalnym realizacji przedmiotu umowy, który każdy z wykonawców może skrócić. Szczegółowe 
         informacje zawiera rozdział XIV SIWZ. 
4.3 Termin dostawy liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  
         bez zastrzeżeń. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  



 
 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres 
prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum jedno zamówienie  
o wartości nie mniejszej niż 100 000zł brutto obejmują swoim zakresem dostawę sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem. 
Jeżeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcę zamówień jest szerszy, niż zakres wymagany przez 
Zamawiającego(np. obejmował również dostawę innych elementów, innego asortymentu lub inny rodzaj zamówienia,  
np. usługi), Wykonawca winien wyodrębnić i podać dane dotyczące dostawy sprzętu multimedialnego. W przypadku 
podawania wartości Wykonawca winien wpisać zarówno kwotę brutto stanowiącą wartość całego zamówienia (umowy),  
jak i wartość brutto samej dostawy sprzętu multimedialnego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw (wykonywanych 
w ramach kilku umów dla jednego lub różnych podmiotów) w celu wykazania wymaganej wartości zamówienia, tj. wartość 
zamówienia w Wykazie wykonanych dostaw, to wartość zrealizowana w ramach jednej umowy. 

     Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada autoryzację producenta zaproponowanych urządzeń systemów 
sterowania i dystrybucji sygnałów poświadczające, że jest jego przedstawicielem. 

d)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie 
programowania zaproponowanego przez Wykonawcę systemu sterowania. 
tj. dysponuje co najmniej jedną osobą (programistą) posiadającą certyfikat producenta systemu sterowania poświadczający 
zdany egzamin z programowania na poziomie średniozaawansowanym. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

5.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym 
postępowaniu. 

5.4. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 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 jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

5.5. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy wykonawca należy  
do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym 
oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

5.6. w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
5.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
5.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika  

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

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

VI. WYKAZOŚWIADZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

6.1 Do oferty (w terminie składania ofert) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą złożyć do oferty:  
        . 



 
6.2.1 Dokument potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,  

tj. ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia - podpisany przez osoby uprawnione  
do reprezentowania tych podmiotów - w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

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

. 
6.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa  

w pkt. 6.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak 
podstaw wykluczenia 

6.4 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6.1. 

6.5 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji wykonawcy) podpisania oferty, względnie innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że zamawiający może je uzyskać  
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dni 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700), 
a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert. 
6.6 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.7 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.8 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 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 przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

6.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
6.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w rozdziale VII pkt 7.1 (opis oferowanej dostawy). 

6.13 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, lub brak podstaw do 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. 

6.14 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. 

6.15 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może 
na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

6.16 Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako  



 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 

VII.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM 
OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda 
dla urządzeń wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 6 p.6) 

1) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, przez które zamawiający rozumie opisy techniczne  
i funkcjonalne, prospekty, karty katalogowe, dokumentacje techniczne itp. udostępnione przez producentów  
i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez wykonawcę na temat oferowanego urządzenia z podaniem 
producenta, modelu, typu. Specyfikacje techniczne muszą być szczegółowe i jednoznaczne  
oraz potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim. Autentyczność opisu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, o których mowa w ustępie powyżej. 

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

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego  
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Dla oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI i VII SIWZ przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być 
kierowane na adres e-mail: achmiel@pg.edu.pl lub faxem (58) 347 2535 lub pisemnie składane na adres: Politechnika Gdańska 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach WOiO, p.125. 

8.3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane  
do niego zapytania związane z postępowaniem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania  
się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

8.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi  
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres achmiel@pg.edu.pl) w formie edytowalnej,  
gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak  
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
         w pkt.. 8.5 SIWZ. 
8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
8.8. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się integralną częścią SIWZ  

i są wiążące dla wykonawców. 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM. 

9.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4 740,00 zł  
        (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych, 00/100).  
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
           1) w pieniądzu;  
           2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
               zawsze poręczeniem pieniężnym;  
           3) gwarancjach bankowych;  
           4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   



 
                 z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z2007 r. Nr 42,  
                 poz. 275 z późn. zm.).  
   9.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
           Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem:„ Wadium – Dostawa sprzętu multimedialnego wraz  
            z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  Politechniki Gdańskiej – CRZP-99/001/D/2020.”  

9.4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,  
  gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

9.5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału  
       dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, parter,  
        w  dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej,  
       ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.  
9.6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,  
       gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu składania ofert.  
9.7.Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 
      następujące  elementy: 
         1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia(Zamawiającego),  
             oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego),  
         2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,  
         3)kwotę,  
         4) termin ważności,  
        5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa  
            banku lub innej tego typu instytucji,  
        6) być nieodwołalny,  
        7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone  
            w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.  
9.8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub poręczenia albo  
       przelew lub jego kserokopię).  
9.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
       postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności,  
       o których mowa w art. 46 ust.4a ustawy Pzp.  
9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu  
      umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
9.11.Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed  
       upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela  
        Wykonawcy.  
9.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku  
        rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie  
        określonym przez Zamawiającego.  
9.13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego,    
         gdy:  
         1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
         2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
         3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
9.14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  
        w art. 26  ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  
        w art.   25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
        w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 
        omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp, powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez  
        Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może  
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

10.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 
ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 



 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

Składane w terminie składania ofert: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr1 do SIWZ; 
2) wypełniony i podpisany formularz rzeczowo-cenowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego  

                Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ - sporządzone z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr3 do SIWZ; 
4) opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu wykonawcę lub 

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

Składane po terminie składania ofert: 
5) zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności  
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

Składane na wezwanie zamawiającego: 
6) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności  
w/w dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty 

11.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  
w postaci elektronicznej. 

11.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką  
oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz  i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym  
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

11.5. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 
11.7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny, trwały oraz z ponumerowanymi stronami. Stwierdzone przez wykonawcę  

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
11.9. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do 

chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z instalacją  
i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”.  
Oznaczenie sprawy: CRZP-99/017D/2020. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

11.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11.11. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu  

oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu multimedialnego wraz  
z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”.  
Oznaczenie sprawy: CRZP-99/017/D/2020.  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 



 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy  
o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

11.12. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. 
Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 
oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu multimedialnego  
wraz z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”. 
Oznaczenie sprawy: CRZP-99/017/D/2020.  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

11.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
419), jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11.15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu  
            nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 
            z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
11.16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone 

przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, zamawiający uzna,  
że zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o podwykonawcach  
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

12.1. Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12,  

80-233 Gdańsk, Gmach WOiO, pok. 124, w godzinach 7.30-15.00 
b) termin składania ofert: do dnia 22.05.2020 r., do godz. 09.00. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego,  

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk, Gmach Główny, I piętro, pok. 119 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 22.05.2019 r., o godz.09.30. 
12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie,  

w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia,  
 
a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

12.4. 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. 

12.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę zgodnie 



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

12.6. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie 
podana cena napisana słownie. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

13.1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo- cenowego stanowiącego załącznik  
nr 2 do SIWZ, w sposób opisany w formularzach. Obliczoną cenę brutto i wartość podatku VAT należy przenieść do formularza 
ofertowego. 

13.2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2174). 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. 

13.3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania 
zamówienia, w tym między innymi koszty związane z dostarczeniem oferowanych produktów  
do siedziby zmawiającego, m in. koszty transportu, opłaty graniczne (m. in. cło), koszty ubezpieczenia towaru w kraju  
i za granicą, koszty opakowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

 

13.4. 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). 

13.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
13.6. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza cenę oferty bez podatku VAT. 

Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską) obliczając cenę oferty uwzględnia w niej 
cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP - z wyłączeniem podatku VAT). 

13.7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych. 

13.8. 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. 

13.9. Koszty poniesione przez wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane. 
13.10. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
13.11. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. 
13.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

14.1. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów  
w kryteriach: cena brutto oferty, termin dostawy przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji  
dla przedmiotu zamówienia.  

14.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagi): 

1) Kryterium: cena oferty brutto - 60 pkt. 
a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN. 
b) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów - 60 pkt. 
c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 
Cn 

Pc =  --------  x 60 
Cb 

gdzie: 
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena oferty”; 
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN; 
Cb - cena brutto ocenianej oferty w PLN; 

60 - waga kryterium. 



 
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium: okres gwarancji – 20 pkt. 

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego okresu gwarancji. Oferty  
z okresem gwarancji równym 3 lata- otrzymają 0 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji równym 4 lata – otrzymają 10 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji równym 5 lat - otrzymają  20 pkt. 

Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji 
w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 3 lata. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 3 lata - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona,  
jako niezgodna z SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 5 lat - przyjmuje się, że Wykonawca udzielił  
5 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 20 pkt. 

Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach lub niepełnych latach 
przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 3 lata gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt. 

3) Kryterium: termin realizacji dostawy  – 20 pkt. 

Maksymalny wymagalny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2020r od dnia zawarcia umowy. 
Ocenie podlegać będzie termin dostarczenia wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. Ocena punktowa oferty w tym 
kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących zasad: Kryterium „termin dostawy” rozpatrywane będzie  
na podstawie następującego wzoru: 

Pt= (Tn / Tb ) x 20 

gdzie:            
 Pt– liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Termin dostawy”,  
 Tn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia (w dniach) spośród złożonych ofert             
Tb – termin realizacji zamówienia badanej oferty (w dniach)             
20 – waga kryterium             
Dla potrzeb wzoru:             
Czas realizacji dostawy do 30 czerwca – 0% 
Czas realizacji dostawy do 22 czerwca – 10% 
Czas realizacji dostawy do 12 czerwca  – 20% 
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach: cena oferty brutto, termin realizacji dostawy i okres 
gwarancji Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym  
w ustawie Pzp i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

14.4. W przypadku gdy nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

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

15.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające  
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
            zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
            wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac  
            przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  
            oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  
            i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 



 
            do czasu wykonania zamówienia. 
15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego. 
15.4. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie  
           oświadczenia na formularzu oferty. 

2) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej,  
do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym  
przez   zamawiającego. 

17.2 Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 
17.3 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
         wykonawcy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania   
          następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając 
          jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie, w przypadku wystąpienia działania siły 
wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajki inne nadzwyczajne 
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą zamawiającego lub wykonawcy), w przypadku, gdy siła wyższa 
spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez wykonawcę o co najmniej 14 dni i pod warunkiem, że ma ona wpływ 
na termin realizacji całego przedmiotu umowy. W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny,  
z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. 
2) W zakresie przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie wykonawcy 
oferowane urządzenie nie będzie dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się wówczas,  
za uprzednią, pisemną zgodą zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, o parametrach technicznych wyższych 
bądź lepszych od przedstawionych w ofercie wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty wykonawcy. Obowiązek pisemnego 
poinformowania zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego przedmiotu zamówienia na inny w związku z brakiem 
jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na wykonawcy. 
Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu zamówienia wynikającej z oferty wykonawcy 

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

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale  
VI ustawy Pzp dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga  
do sądu. 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

19.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu. 
19.3. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej; 
2) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp; 
3) rozliczenia w walutach obcych; 
4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
6) składania ofert w postaci elektronicznej. 
7) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

19.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 



 
19.5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich 

danych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233)  
przy ul. Narutowicza 11/12; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: 
iod@pg.edu.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją  
i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej” nr CRZP-99/017/D/20, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 .) 
- dalej ustawa Pzp; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie  
do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.) 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 
1a ustawy Pzp: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, 
to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia); 
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie 
uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

XX. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ STANOWIĄ: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy; 
Załącznik nr 3 - 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 



 
Załącznik nr 4    Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
                           o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 5    Wzór umowy 
Załącznik nr 6    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:  
 
 
 

......................................................................................  
                                                                                                                  (w imieniu zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
........................................                                                    ......................., dnia ....................... 2020r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: CRZP-99/017/D/2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

   Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej 221 000 euro na:. 
 

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją i uruchomieniem dla Politechniki Gdańskiej Wydział 
Oceanotechniki i Okrętownictwa 

My niżej podpisani:  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
 
 
Adres: 
 

e–mail: 

REGON nr  
 

NIP  
 

KRS 
 

CEiDG 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

Nazwa banku: 
 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia,  zgodnie z zapisami SIWZ oraz zgodnie  
z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty do dnia  __.__. czerwca 2020r. 
Uwaga: Termin realizacji dostawy  jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej   
 
za cenę brutto:  ...........……………………PLN łącznie z podatkiem VAT 
słownie złotych:  (…..………………………………………………………………………………………………….………)PLN . 
 
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia  

z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
 

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia: 
w wymiarze: ……… lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń,(wymagane min. 2 lata, Okres   gwarancji 

powinien być wyrażony w pełnych latach)  
Uwaga: Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej 
 

3. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty bez podatku 
VAT. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich oblicza cenę oferty dodając do ceny oferty cło oraz 
koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP z wyłączeniem VAT). 
 
Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono wykonawcy*: 
Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  
Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 
informuję (-emy),  
że:  



 
1) wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o  

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) w niżej wymienionym zakresie:* 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego)  
Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku): 
……………… zł (słownie złotych: ................................................................................................)  
W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) 
4. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ. 
5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści 
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
6. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 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. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: 
Pan/Pani: ………………………………….…………………………………… 

tel.: ………………………………………., faks: ……………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………………… 
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, 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, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 
1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO.  

8. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
9. Akceptuję(my) warunki płatności zawarte we wzorze umowy (przelew 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury).  
10. Oświadczam(y), że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwy (firmy) podwykonawców:  
…………………………………………………………… 

11.    Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
        konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:….……, które nie mogą być 
        udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
        W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie, że informacje  
        te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
12.   Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy): 

Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego 
zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest 

 ………………………………………………………………….…………. 
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.                
13. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu  
         wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy jest dostępny bezpłatnie pod 
        adresem strony internetowej: 

………………………………………................…………………………………………….. 
Należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 

 
 
 

 
 
 

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



 
 
 

             Załącznik nr 2 do SIWZ  
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  CRZP-99/017/D/2020 

 
                                                                                                                 ……………………., dnia ……………2020 r. 

     (miejscowość) 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Zamawiana 

ilość szt./kpl
Cena netto 

[PLN] 

Wartość 
podatku 

VAT [PLN] 
wg stawki 
23% 

Wartość brutto 
[PLN] 

(kolumna 4+5) 
1 2  3 4 5 6 

SALA  212 

System dystrybucji sygnałów 
1.  Biurko  1    

2.  Przyłącze stołowe 1    

3.  Okablowanie  wraz z ułożeniem 1    

SALA 213 

System Wizyjny 
1.  Projektor 1    

2.  Ekran elektryczny 1    

3.  Wizualizer 1    

4.  Monitor 65" 2    

5.  Uchwyt ścienny do monitora 2    

6.  Okablowanie  wraz z ułożeniem 1    

7.  Kamera PTZ 1    

8.  
Scaler VGA 

1    

System sterowania 

9.  

Matryca 4x4 HDBaseT  
z odbiornikami 1    

10.  

Klawiatura sterująca z 
wbudowanym procesorem 1    

11.  Zestaw przekaźników 1    

12.  Switch PoE 1    

13.  Przyłącze stołowe 1    

14.  Rozdzielnica natynkowa 1    



 

15.  

Przedłużacz 6 gniazd + wyłącznik 
1,5m 1    

Robocizna 
16.  Okablowanie, montaż urządzeń 1    

17.  Zaprogramowanie systemu 1    

SALA 402 

System wizyjny 
1.  Biurko 1    

2.  Projektor 1    

System dystrybucji sygnałów 

3.  Zestaw VGA,HDMI 1    

Robocizna 

4.  Okablowanie, montaż urządzeń 1    

SALA 409 i 410 

system wizyjny 
1.  Projektor  2    

2.  Wizualizer 2    

3.  Monitor 65" 4    

4.  Uchwyt ścienny do monitora 4    

System dystrybucji sygnałów 

5.  

Matryca 4x4 HDBaseT z 
odbiornikami 2    

6.  De-embedder audio 2    

7.  Scaler VGA 2    

8.  

Klawiatura sterująca z 
wbudowanym procesorem 2    

9.  Zestaw przekaźników 2    

10.  Switch PoE 2    

11.  Przyłącze stołowe 2    

12.  Rozdzielnica natynkowa 2    

13.  

Przedłużacz 6 gniazd 
 + wyłącznik 1,5m 2    

Robocizna 



  

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

                                  (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                        do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

Uwaga: Kwotę z pozycji „Wartość brutto ogółem” należy przenieść do formularza Oferty. 

14.  
Okablowanie, montaż urządzeń 

2    

15.  
Zaprogramowanie systemu 

2    

SALA 500 

System dystrybucji sygnałów 

1.  
Zestaw HDMI 

1    

Robocizna 

2.  
Okablowanie, montaż urządzeń 

1    

SALA 618 

System dystrybucji sygnałów 

1.  
Zestaw HDMI 

1    

Robocizna 

2.  
Okablowanie, montaż urządzeń 

1    

SALA 701 

System wizyjny 
3.  Projektor 1    

4.  Przyłącze stołowe  1    

Robocizna 

5.  
Montaż urządzeń 

1    

SALA 801 

System wizyjny 

1.  
Projektor 

    

2.  
Przyłącze stołowe  

    

Robocizna 

3.  
Montaż urządzeń 

    

SALA 802 

System wizyjny 

1.  
Projektor 

    

2.  
Przyłącze stołowe 

    

Robocizna 

3.  
Montaż urządzeń 

    

wartość brutto ogółem:  
       



 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  CRZP-/99/017/D/2020 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

......................................................................., dnia ...................... 
. 

               (pieczątka wykonawcy) 

 
Zamawiający: 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwanej dalej ustawa Pzp, 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego wraz 
 z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-22 ustawy Pzp. 

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

 
                  ---------------------------------------------------- 

                        (podpis i pieczątka osoby/osób  
          upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
Uwaga:  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
Wypełnić, jeżeli dotyczy:  
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 1314 
,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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

…………………………………………… 
    (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
     do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

......................................................................., dnia ...................... 
. 

               (pieczątka wykonawcy) 

 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  CRZP-/99/017/D/2020 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego wraz  
z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”, oświadczam, co 
następuje: 
 

o Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp  z wykonawcami, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu *. 

 
o Należę  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp  z wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w przedmiotowym postępowaniu * 

1) …………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe:  
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
…………….……………, dnia …………………. r. 

(miejscowość) 

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

do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Oznaczenie sprawy (nr referencyjny): CRZP-99/017/D/2020 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ  

UMOWA CRZP-99/017/D/2020– WZÓR 
 

zawarta w dniu …….....………. r. w Gdańsku pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12;  
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez:  
prof. dr hab. inż. Janusza Kozaka – Dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa,  
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
KRS/CEIDG...................................................................................................................................................  
NIP .........................., REGON ..........................  
reprezentowanym przez: ........................................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)  

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem instalacji multimedialnej w salach wykładowych   
w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz ze szkoleniem użytkowników.  
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczne i wymagania określone w opisie przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną 
częścią.  

§ 2 
Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie Umowy ustala się cenę:  
 
brutto: ....................... zł, słownie złotych: ..............................................................................................................................  
2. Cena określona w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 
za przedmiot Umowy.  
3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy (wzór 
protokołu załączony do SIWZ) bez zastrzeżeń.  

4. Zapłata zostanie wykonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

5. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Faktura w swej treści zawierać musi numer niniejszej Umowy.  

7. Dane do faktury:  
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
NIP 5840203593  

 
§3 

Warunki wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do __.__ czerwca 2020r  od  dnia zawarcia niniejszej 
umowy.  



 
2. Miejsce realizacji przedmiotu Umowy: Politechnika Gdańska, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Budynek Oceanotechniki i 
Okrętownictwa.  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym daty i godziny dostawy, czasu instalacji i 
uruchomienia oraz terminu przeprowadzenia szkolenia.  

4. W trakcie realizacji dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby umożliwić 
bez przeszkód prowadzenie bieżących zajęć dydaktycznych na Wydziale.  
Zamawiający przewiduje, że prace instalacyjne mogą być wykonywane przez wszystkie dni tygodnia, 
 także w godzinach nocnych. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić osobę reprezentującą wykonawcę, odpowiedzialną za 
realizację prac.  

5. Przedmiot umowy obejmuje transport urządzeń do miejsca instalacji (w tym również rozładunek i wniesienie urządzeń na planowane 
miejsca montażu).  

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie jego transportu, rozładunku, wniesienia lub 
instalacji.  

7. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego 
za ich działania lub zaniechania.  

8. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

a) instrukcję obsługi (sporządzoną w języku polskim, jeżeli dokument będzie sporządzony w języku innym niż polski, należy do 
tego dokumentu dołączyć tłumaczenie),  

b) kartę gwarancyjną.  

9. Odbioru przedmiotu Umowy dokona komisja Zamawiającego z udziałem pracownika wskazanego w ust. 14 niniejszego paragrafu.  

10. Przedmiot Umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z ofertą Wykonawcy, 
Umową lub SIWZ.  

11. Za datę odbioru strony uważają datę podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.  

12. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 
wynikających z niespełnienia przez przedmiot umowy warunków określonych w SIWZ.  

13. W przypadku, gdy w zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi również oprogramowanie, Wykonawca zobowiązuje się wobec 
Zamawiającego do zabezpieczenia w ramach licencji prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania bez żadnych 
ograniczeń czasowych i terytorialnych i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację oprogramowania dla jego potrzeb. 
Licencja na oprogramowanie będą dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji elektronicznej 
wraz z dostawą wyposażenia.  
 
14. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów  
 

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

b) ze strony Wykonawcy jest: ...................................................  
 
15. Zmiana osób wskazanych w ust. 14 powyżej nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zachowania formy pisemnego 
aneksu. Zmiana, dla zachowania swojej ważności, wymaga poinformowania drugiej Strony za pośrednictwem poczty e-mail.  

16. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie 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. Strony stają się administratorami swoich danych osobowych wzajemnie sobie 
udostępnionych.  
 

§4 
Gwarancja i serwis 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze __.__ miesięcy.  



 
2. Jeżeli na którekolwiek z urządzeń objętych przedmiotem umowy, gwarancja producenta jest dłuższa niż gwarancja udzielana przez 
Wykonawcę na cały system, to w okresie po zakończeniu gwarancji Wykonawcy, o której mowa  
w ust.1. niniejszego paragrafu, obowiązuje gwarancja producenta na to urządzenie.  

3. 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 – ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacji Zamawiającego 
z Wykonawcą.  

4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania Protokołu odbioru  
bez zastrzeżeń.  

5. Serwis gwarancyjny przedmiotu Umowy jest całkowicie wliczony w cenę oferty.  

6. Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną, na adres e-mail  
 
Wykonawcy: …........................................................  
 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia 
potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji). Uchylanie się przez Wykonawcę od wysłania takiego 
potwierdzenia nie oznacza, że zgłoszenie nie zostało dokonane.  
 
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny liczonym od zgłoszenia przez 
Zamawiającego potrzeby naprawy gwarancyjnej, poprzez osobiste stawiennictwo na obiekcie WOiO PG. 
 
b) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych 
niedogodności dla Zamawiającego,  

c) dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki (koszty transportu i 
ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy w związku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej ponosi 
Wykonawca),  

8. Jeżeli termin wykonania naprawy określony w ust. 7 pkt c) niniejszego paragrafu nie może być dotrzymany  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie), czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą 
Zamawiającego, do 30 dni. W takim przypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na cały okres naprawy sprzęt zastępczy, o 
parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany,  

9. 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,  

10. 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).  

11. 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 § 6 ust.1 umowy.  

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

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

§5 
Zmiany umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 14 umowy, wymagają pisemnego aneksu podpisanego 
przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie:  



 
a) Zmian dotyczącej dostarczanego sprzętu na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę nie wyższą niż ustalona 
w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji(po terminie otwarcia ofert),po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego,  

b) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 
zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron,  

c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku lub nieplanowanego 
opóźnienia budowy uniemożliwiającego realizację dostawy.  

 
§6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar 
    umownych:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1niniejszej umowy,  

b) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie §3 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 100 zł każdy dzień opóźnienia,  

c) za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 7 pkt. c) umowy, za każde 
naruszenie. 

2. W przypadku niedostarczenia 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. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

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

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.  

6. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS- CoV-2 kary umowne  
nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność. 

§ 7 
Zmiana Umowy 

 
1. Zmiana Umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej 
aneksu. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty dotyczące: terminu  
i przedmiotu Umowy. 

3. Termin realizacji przedmiotu Umowy lub przedmiot Umowy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej  
z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji lub przedmiot Umowy. Okoliczności mogące 
spowodować zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy lub przedmiot Umowy mogą wynikać z: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia wirusa SARS-CoV-2, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron), 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 

c) zmian osób reprezentujących strony Umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, 

d) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron Umowy.   



 
4.  Strony przewidują możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w razie wystąpienia zdarzeń siły wyższej  
jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia  i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza  
zasięgiem i kontrolą stron (np. z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2), o ile zdarzenia te będą miały wpływ  
na wykonanie umowy.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą strony rozumieją 
zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co 
do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony. 

2. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej wykonać w 
sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej, 
nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę 
okoliczność. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. 
Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów 
staranności, których można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem 
zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej, tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej 
umowy. 

3. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas występowania siły wyższej  
i jej skutków. 

4. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy.  

5.    Oferta Wykonawcy jest integralną częścią Umowy. 
6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu   cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

7.     W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
8.    Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
9.    Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 
 
 

WYKONAWCA                              ZAMAWIAJĄCY  
 
 

      ….…………………………..          …………………………………  
 
 
 
Załączniki:  
1. Oferta Wykonawcy  
2. Protokół zdawczo – odbiorczy  
3. Opis przedmiotu zamówienia  
4. Formularz rzeczowo-cenowy  

 
 



 
 
                                                                    Załącznik do umowy 

       
Gdańsk, dnia__.__.2020r.  
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
CRZP-99/017/D/2020 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk 
 

 
Przedmiot dostawy: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem, instalacją  i uruchomieniem w pomieszczeniach 
WOiO PG: sala 212, 213, 402, 409, 410, 500, 618, 701, 801, 802 
Przedmiot umowy dostarczony i zamontowany oraz uruchomiony przez Wykonawcę w dniu ___.___.2020r.  
Zamawiający przyjmuje przedmiot dostawy bez zastrzeżeń.*  
Warunki Gwarancji oraz dokumentację (w szczególności instrukcje w języku polskim dostarczono*.  
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/wady stwierdzone podczas odbioru:  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
Termin usunięcia braków/wad lub ......................................................... *  
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
 
 
 
  ...................................                                    ........................................  
          (imię i nazwisko)                                                                             (podpis) 
 
 
 
 
Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
 
..........................................                               .........................................  
             (imię i nazwisko)                                                                        (podpis) 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 



 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
Oznaczenie sprawy (nr referencyjny): CRZP-99/017/D/2020 
 
                                                                 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.  
 
1. Opis instalacji systemu 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w budynku WOiO PG  
w pomieszczeniach: nr 212, 213, 402, 209, 410, 500, 618, 701, 801, 802 , a także szkolenie użytkowników.  
Za zrealizowanie zamówienia uważa się dostarczenie urządzeń opisanych w SIWZ, połączenie ich i oprogramowanie 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników. Wykonawca będzie musiał 
konsultować prace instalacyjne z Zamawiającym . Wykonawca na poszczególne urządzenia udziela gwarancji nie krótszej 
od gwarancji producenta o nie mniejszym zakresie, przy czym na cały system Wykonawca udziela min. 36  miesiące 
gwarancji. Szczegóły instalacji systemu  
w poszczególnych salach należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego 
 
.2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich 
.3. Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji multimediów ma obowiązek uzgodnić termin oraz szczegóły instalacji, 
wykonania i  szkolenia użytkowników z przedstawicielem Zamawiającego, a także udostępnić Zamawiającemu sprzęt, w 
celu oznaczenia przez Zamawiającego poszczególnych urządzeń 
.4. Wykonawca na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzi szkolenie użytkowników. 
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt własnym transportem, na własne ryzyko,  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia transportu, jak również koszt 
instalacji urządzeń. 
.6. Zestawienie urządzeń przeznaczonych do instalacji w pomieszczeniach budynku WOiO PG. 

 

L.p.  Nazwa sprzętu  Opis  Ilość 

s.212 

System wizyjny 

1  Biurko 

Biurko
‐ wym max. 120x80x75h cm.  
‐ szafka na komputer o szerokości wewnętrznej min 50cm 
‐ 2 półki o regulowanej wysokości 
‐ blat wykonany z płyty o gr. 25 mm oklejona PCV 2mm  
‐ pozostałe płyty o gr 18 mm 
‐ szafka zamykana drzwiczkami z zamkiem 
‐ w miejscu osoby siedzącej 2 ścianki tworzące kanał kablowy 
( wewnętrzna z możliwością odkręcenia celem ułożenia 
okablowania), 
‐ w rogu biurka przelotka umożliwiająca przepuszczenie kabli 
‐ w bocznej ściance szafki na komputer zamontowane 2 
kratki wentylacyjne o rozmiarze min 5x25 cm 
‐ w biurku należy wyciąć otwór na zaoferowane przyłącze 
stołowe 

1 

System dystrybucji sygnałów 



 

1  Zestaw HDMI 

Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik 
‐ Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m 
‐ Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu  
‐ Zgodność z HDCP 1.4, CEC 
‐ Zarządzanie EDID 
‐ Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1 
‐ Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR 
‐ Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza 
‐ Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital 
Plus, DTS‐HD, TrueHD 

1 

2  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 

3  Okablowanie, montaż urządzeń 

W przygotowany otwór należy zamontować przyłącze 
stołowe. Z przyłącza do projektora w korytkach należy 
poprowadzić: 
‐ kabel VGA o następujących parametrach: 
RGB, lutowane złącza (instalacyjny przewód RGBHV, 5 żył 
video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód 
dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, 
osłona zewnętrzna PVC) 
‐ skrętka ekranowana cat 6 
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego 
wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a 
wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w 
analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik 

1 

S.213 

System wizyjny 

1  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 283 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 4,0 do 6,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

1 

2  Uchwyt sufitowy do projektora     1 



 

3  Ekran elektryczny 

Ekran elektryczny 
‐ obszar roboczy o szer. 283 cm  
‐ płótno z czarnym tyłem, czarnymi ramkami ( wykonane z 
płótna, nie dopuszcza się malowanych ramek)  
‐ format 16:10 
‐ wysuw płótna przedni  
‐ kolor kasety biały 
‐ płótno posiada certyfikat trudnopalności 
‐ boczki ekranu wykonane z aluminium 

1 

4  Wizualizer 

Wizualizer 
‐ Odświeżanie [kl/s]: min. 30 
‐ Rozdzielczość wyświetlana: min. 1920 x 1080 (FullHD) 
‐ Obszar skanowania: nie mniejszy niż 440 x 330mm 
‐ Zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy: min. 12x 
‐ Wbudowane oświetlenie dolne i górne 
‐ Obsługa myszy 
‐ Wbudowana pamięć na min. 200 zdjęć w formacie JPG 
‐ Obsługa pamięci Flash USB  
‐ Wbudowany mikrofon 
‐ Wyjścia: HDMI, USB. 
‐ Automatyczna regulacja przesłony 
‐ Automatyczny balans bieli 

1 

5  Monitor 65" 

Monitor wielkoformatowy 
‐ przekątna 65" 
‐ rozdzielczość UHD (3840x2160) 
‐ jasność 350 cd 
‐ wejścia min: 3 x HDMI, USB 2.0 
‐ wyjścia optical audio 
‐ możliwość transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku 
‐ port USB do klonowania ustawień innych monitorów 
‐ wbudowany router wi‐fi 
‐ sterowanie RS232,LAN 
‐ wbudowany player Digital Signage umożliwiający 
wyświetlanie zaprogramowanych treści 
‐ maga max 25 kg 

2 

6  Uchwyt ścienny do monitora 

Ścienny uchwyt do monitora  
‐ możliwość obrotu w 3 płaszczyznach 
‐ odległość od ściany w zakresie min 5 ‐ 65cm 
‐ możliwość obrotu monitora o min 170 stopni 
‐ możliwość pochylenia monitora min 15 stopni 
‐ pivot min 5 stopni 

2 

7  Kamera PTZ 

Kamera PTZ   
‐ rozdzielczość HD 1080/60 ( kolor biały) 
‐ Przetwornik 1/2.8 Exmor CMOS 
‐ System sygnału: Full HD 
‐ Zoom optyczny 30x,  
‐ 12x  zoom cyfrowy 
‐ Kąt widzenia w poziomie: min 65 stopni 
‐ Szybkość obrotu min 60 stopni/s 
‐ Wyjścia  HDMI, RS422, RJ‐45,  
‐ Montaż na suficie 
‐ Zapis min 16 pozycji kamery 

1 

System dystrybucji sygnałów 



 

1  Matryca 4x4 HDBaseT z odbiornikami 

Matryca Video 4x4 HDBaseT 
‐ nieskompresowany obraz i dźwięk bez opóźnień 
‐ Minimum wejść: 4 x HDMI, 4x IR 
‐ Minimum wyjść: 1x HDMI, 4xHDBaseT, 4x IR 
‐ Obsługa rozdzielczości 4K (do 40m po skrętce), Full HD (do 
70m po skrętce) 
‐ Obsługa sygnału 3D 
‐ Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital 
Plus, DTS‐HD, TrueHD 
‐ Możliwość sterowania: RJ‐45, RS232, IR 
‐ Zaawansowane zarządzanie EDID 
‐ Zgodność z DHCP 2.2 
‐ W zestawie odbiorniki HDBaseT 
‐ Waga nie większa niż 2,8 Kg 
‐ Wymiary Minimalne: 441mm x 213mm x 53mm 
‐ Możliwość montażu w szafie rack 1U 

1 

2  Scaler VGA 

Skaler VGA do HDMI 
‐ wejscie VGA, audio mini jack 
‐ wyjście HDMI 
‐ wejście mini USB 
‐ skalowanie do rozdzielczości 1920x1200 włącznie, wybór 
rozdzielczości za pomocą przycisku na obudowie 
‐ możliwość wyboru współczynnika formatu, rozciąganie, 
przycinanie obrazu 
‐ kompaktowe wymiary 
‐ zasilanie 12V DC 

1 

System sterowania 

1 
Klawiatura sterująca z wbudowanym 
procesorem 

Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem 
‐ 6 programowalnych przycisków z wybieralnymi  
z puli podświetlanymi przyciskami 
‐ stałe pole regulacji głośności, mutowania oraz wł/wył 
‐ zasilanie Lan PoE 
‐ przycisk resetu procesora 
‐ przycisk resetu oprogramowania 
‐ montaż w standardowej puszce europejskiej 
‐ czujnik światłoczuły 

1 

2  Zestaw przekaźników 

Moduł przekaźników montowany na szynę DIN 
‐ 2 wejścia optoizolowane 10‐24V DC NO 
‐ 2 wyjścia przekaźnikowe 250V NO/NC, maksymalna 
obciążalność 4A 
‐ tryby pracy min: astabliny, bistabilny 
‐ obsługiwane protokoły komunikacji min www, Modbus 
TCP, command line Windows, SNMP 

1 

3  Switch PoE 

Switch PoE 
‐ 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s 
‐ 4 porty PoE (min 15W na port), zasilanie i przesył danych za 
pomocą jednego przewodu 
‐ Obsługa standardu IEEE 802.3af 

1 

4  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 



 

5  Rozdzielnica natynkowa 

Rozdzielnica natynkowa 
‐ min ilość modułów 4 
‐ zaciski N i PE 
‐ obudowa wykonana z tworzywa sztucznego typ ABS/PC 
‐ pokrywa transparentna 
‐ stopień ochrony IP42 

1 

6  Przedłużacz 6 gniazd+wyłącznik 1,5m     1 

Robocizna 

1  Okablowanie, montaż urządzeń 

W ramach zadania należy:
Ułożenie okablowania 
‐ z najbliższego punktu doprowadzić zasilanie do monitorów i 
kamery, okablowanie układać w korytkach kablowych 
‐ pomiędzy zapleczem, gdzie znajdują się urządzenia a 
monitorami, poprowadzić po 2 skrętki ekranowane cat 6 
‐ Pomiędzy zapleczem a projektorem 1 skrętka ekranowana 
cat 6 
‐ pomiędzy zapleczem a kamerą 2 skrętki ekranowane cat 6 
‐ Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym 3 linie HDMI, 
kabel o następujących parametrach: 
przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), 
testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full 
HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, 
pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D) 
zaciskane, pozłacane złącza 
‐ Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym skrętka 
ekranowana cat 6 
‐ Pomiędzy rozdzielnią na zapleczu a ekranem YDY 4x1,5 ŻO 
Montaż 
‐ zamontować monitory na uchwytach  ściennych 
‐ zdemontować istniejący ekran i w to miejsce zamontować 
nowe urządzenie 
‐ zdemontować istniejący projektor i w to miejsce 
zamontować nowe urządzenie 
‐ zamontować odbiorniki HDMI przy monitorach i 
projektorze 
‐ zamontować zestaw HDMI pomiędzy kamerą a zapleczem ( 
na wyposażeniu Zamawiającego) 
‐ zamontować na zapleczu matrycę HDMI, na wejścia 
podłączyć sygnały przychodzące z katedry oraz kamery, 
wyjścia połączyć ze skrętkami od projektora i monitorów. 
Równoległe wyjście HDMI połączyć z istniejącym 
de‐embedderem, z którego wyjście audio połączyć ze 
wzmacniaczem 
‐ zamontować rozdzielnię, do której doprowadzić zasilanie z 
najbliższego punktu 
‐ w rozdzielni zamontować moduł przekaźnikowy 
‐ zamontować switch PoE na zapleczu, wejścia PoE połączyć 
ze skrętką ze stołu oraz modułem przekaźników, wejścia 
beznapięciowe połączyć ze skrętkami od monitorów i 
projektora 
‐ w stole wyciąć otwór pod klawiaturę, zamontować ją i 
podłączyć do przygotowanej skrętki 
‐ na stole ustawić i podłączyć wizualizer, połączyć z 1 z 3 linii 
HDMI 
‐ sygnał HDMI z przyłącza stołowego połączyć z 2 linią HDMI 
a VGA i audio poprzez skaler z 3 

1 



 

2  Zaprogramowanie systemu 

Klawiaturę sterująca zaprogramować w taki sposób, by 
wybór któregokolwiek źródła spowodował uruchomienie 
projektora i monitorów. Zakończenie prezentacji będzie 
powodować wyłączenie wszystkich urządzeń. Użytkownik ma 
mieć możliwość zmiany dowolnego źródła oraz regulację 
głośności. 

1 

s 409,410 

System wizyjny 

1  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

2 

2  Uchwyt sufitowy do projektora     2 

3  Wizualizer 

Wizualizer 
‐ Odświeżanie [kl/s]: min. 30 
‐ Rozdzielczość wyświetlana: min. 1920 x 1080 (FullHD) 
‐ Obszar skanowania: nie mniejszy niż 440 x 330mm 
‐ Zoom optyczny min. 16x, zoom cyfrowy: min. 12x 
‐ Wbudowane oświetlenie dolne i górne 
‐ Obsługa myszy 
‐ Wbudowana pamięć na min. 200 zdjęć w formacie JPG 
‐ Obsługa pamięci Flash USB  
‐ Wbudowany mikrofon 
‐ Wyjścia: HDMI, USB. 
‐ Automatyczna regulacja przesłony 
‐ Automatyczny balans bieli 

2 

4  Monitor 65" 

Monitor wielkoformatowy 
‐ przekątna 65" 
‐ rozdzielczość UHD (3840x2160) 
‐ jasność 350 cd 
‐ wejścia min: 3 x HDMI, USB 2.0 
‐ wyjścia optical audio 
‐ możliwość transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku 
‐ port USB do klonowania ustawień innych monitorów 
‐ wbudowany router wi‐fi 
‐ sterowanie RS232,LAN 
‐ wbudowany player Digital Signage umożliwiający 
wyświetlanie zaprogramowanych treści 
‐ maga max 25 kg 

8 



 

5  Uchwyt ścienny do monitora 

Ścienny uchwyt do monitora  
‐ możliwość obrotu w 3 płaszczyznach 
‐ odległość od ściany w zakresie min 5 ‐ 65cm 
‐ możliwość obrotu monitora o min 170 stopni 
‐ możliwość pochylenia monitora min 15 stopni 
‐ pivot min 5 stopni 

8 

System dystrybucji sygnałów 

1  Matryca 4x4 HDBaseT z odbiornikami 

Matryca Video 8x8 HDBaseT 
‐  Oferuję nieskompresowany obraz i dźwięk bez opóźnień 
‐ Minimum wejść: 8xHDMI, 8x IR 
‐ Minimum wyjść: 2xHDMI, 6xHDbaseT, 8x IR 
‐ Obsługa rozdzielczości 4K (do 40m po skrętce), Full HD (do 
70m po skrętce) 
‐ Obsługa sygnału 3D 
‐ Zaawansowane zarządzanie EDID 
‐ Zgodność z DHCP 2.2 
‐ Możliwość sterowania: RJ‐45, RS232, IR 
‐ Waga nie przekraczająca: 3kg 
‐ Wymiary Minimalne: 441mm x 301mm x 44mm 
‐ Konfiguracja matryce przez interfejs WEB’owy 

2 

2 

De‐embedder audio 

De‐embeder Audio 
‐ Minimum Wejść: 1x Jack 3,5mm, HDMI 
‐ Minimum Wyjść: 1x 3,5mm Jack, HDMI, 1x RCA 
‐ Waga nie przekraczająca 200g 
‐ Obsługa CEC, HDCP 1.4 
‐ Możliwość ustawienia urządzenia do usuwania audio z 
HDMI lub osadzania audio  w HDMI 
‐ Obsługa wideo: 4K, FULL HD, WUXGA 
‐ Obsługa formatów audio:  Dolby, Dolby Atmos, Dolby 
Digital Plus, DTS‐HD, TrueHD 

2 

3  Scaler VGA 

Skaler VGA do HDMI 
‐ wejscie VGA, audio mini jack 
‐ wyjście HDMI 
‐ wejście mini USB 
‐ skalowanie do rozdzielczości 1920x1200 włącznie, wybór 
rozdzielczości za pomocą przycisku na obudowie 
‐ możliwość wyboru współczynnika formatu, rozciąganie, 
przycinanie obrazu 
‐ kompaktowe wymiary 
‐ zasilanie 12V DC 

2 

System sterowania 

1 
Klawiatura sterująca z wbudowanym 
procesorem 

Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem 
‐ 6 programowalnych przycisków z wybieralnymi z puli 
podświetlanymi przyciskami 
‐ stałe pole regulacji głośności, mutowania oraz wł/wył 
‐ zasilanie Lan PoE 
‐ przycisk resetu procesora 
‐ przycisk resetu oprogramowania 
‐ montaż w standardowej puszce europejskiej 
‐ czujnik światłoczuły 

2 

2  Zestaw przekaźników 

Moduł przekaźników montowany na szynę DIN 
‐ 2 wejścia optoizolowane 10‐24V DC NO 
‐ 2 wyjścia przekaźnikowe 250V NO/NC, maksymalna 
obciążalność 4A 
‐ tryby pracy min: astabliny, bistabilny 
‐ obsługiwane protokoły komunikacji min www, Modbus 
TCP, command line Windows, SNMP 
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3  Switch PoE 

Switch PoE 
‐ 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s 
‐ 4 porty PoE (min 15W na port), zasilanie i przesył danych za 
pomocą jednego przewodu 
‐ Obsługa standardu IEEE 802.3af 

2 

4  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

2 

5  Rozdzielnica natynkowa 

Rozdzielnica natynkowa 
‐ min ilość modułów 4 
‐ zaciski N i PE 
‐ obudowa wykonana z tworzywa sztucznego typ ABS/PC 
‐ pokrywa transparentna 
‐ stopień ochrony IP42 

2 

6  Przedłużacz 6 gniazd + wyłącznik 1,5m     1 

Robocizna 

1  Okablowanie, montaż urządzeń 

W ramach zadania należy:
Ułożenie okablowania 
‐ z najbliższego punktu doprowadzić zasilanie do monitorów i 
kamery, okablowanie układać w korytkach kablowych 
‐ pomiędzy zapleczem, gdzie znajdują się urządzenia a 
monitorami, poprowadzić po 2 skrętki ekranowane cat 6 
‐ Pomiędzy zapleczem a projektorem 1 skrętka ekranowana 
cat 6 
‐ pomiędzy zapleczem a kamerą 2 skrętki ekranowane cat 6 
‐ Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym 3 linie HDMI, 
kabel o następujących parametrach: 
przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), 
testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full 
HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, 
pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D) 
zaciskane, pozłacane złącza 
‐ Pomiędzy zapleczem a stołem katedralnym skrętka 
ekranowana cat 6 
‐ Pomiędzy rozdzielnią na zapleczu a ekranem YDY 4x1,5 ŻO 
Montaż 
‐ zamontować monitory na uchwytach  ściennych 
‐ zdemontować istniejący projektor i w to miejsce 
zamontować nowe urządzenie 
‐ zamontować odbiorniki HDMI przy monitorach i 
projektorze 
‐ zamontować na zapleczu matrycę HDMI, na wejścia 
podłączyć sygnały przychodzące z katedry, wyjścia połączyć 
ze skrętkami od projektora i monitorów. Równoległe wyjście 
HDMI połączyć z istniejącym de‐embedderem, z którego 
wyjście audio połączyć ze wzmacniaczem 
‐ zamontować rozdzielnię, do której doprowadzić zasilanie z 
najbliższego punktu 
‐ w rozdzielni zamontować moduł przekaźnikowy 
‐ zamontować switch PoE na zapleczu, wejścia PoE połączyć 
ze skrętką ze stołu oraz modułem przekaźników, wejścia 
beznapięciowe połączyć ze skrętkami od monitorów i 
projektora 
‐ w stole wyciąć otwór pod klawiaturę, zamontować ją i 
podłączyć do przygotowanej skrętki 
‐ na stole ustawić i podłączyć wizualizer, połączyć z 1 z 3 linii 
HDMI 
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‐ sygnał HDMI z przyłącza stołowego połączyć z 2 linią HDMI 
a VGA i audio poprzez skaler z 3 

2  Zaprogramowanie systemu 

Klawiaturę sterująca zaprogramować w taki sposób, by 
wybór któregokolwiek źródła spowodował uruchomienie 
projektora i monitorów. Zakończenie prezentacji będzie 
powodować wyłączenie wszystkich urządzeń. Użytkownik ma 
mieć możliwość zmiany dowolnego źródła oraz regulację 
głośności. 

2 

s.402 

System wizyjny 

1  Biurko 

Biurko
‐ wym 130x80x75h cm.  
‐ szafka na komputer o szerokości wewnętrznej min 50cm 
‐ 2 półki o regulowanej wysokości 
‐ blat wykonany z płyty o gr. 25 mm oklejona PCV 2mm  
‐ pozostałe płyty o gr 18 mm 
‐ szafka zamykana drzwiczkami z zamkiem 
‐ w miejscu osoby siedzącej 2 ścianki tworzące kanał kablowy 
( wewnętrzna z możliwością odkręcenia celem ułożenia 
okablowania), 
‐ w rogu biurka przelotka umożliwiająca przepuszczenie kabli 
‐ w bocznej ściance szafki na komputer zamontowane 2 
kratki wentylacyjne o rozmiarze min 5x25 cm 
‐ w biurku należy wyciąć otwór na zaoferowane przyłącze 
stołowe 

1 

2  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

1 

System dystrybucji sygnałów 

1  Zestaw VGA,HDMI 

Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik 
‐ Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m 
‐ Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu  
‐ Zgodność z HDCP 1.4, CEC 
‐ Zarządzanie EDID 
‐ Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1 
‐ Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR 
‐ Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza 
‐ Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital 
Plus, DTS‐HD, TrueHD 

1 



 

2  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 

3  Okablowanie, montaż urządzeń 

W przygotowany otwór należy zamontować przyłącze 
stołowe. Z przyłącza do projektora w korytkach należy 
poprowadzić: 
‐ kabel VGA o następujących parametrach: 
RGB, lutowane złącza (instalacyjny przewód RGBHV, 5 żył 
video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód 
dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, 
osłona zewnętrzna PVC) 
‐ skrętka ekranowana cat 6 
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego 
wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a 
wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w 
analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik 
Zdemontować stary projektor i w to miejsce zamontować 
nowe urządzenie 

1 

s.500 

System dystrybucji sygnałów 

1  Zestaw HDMI 

Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik 
‐ Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m 
‐ Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu  
‐ Zgodność z HDCP 1.4, CEC 
‐ Zarządzanie EDID 
‐ Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1 
‐ Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR 
‐ Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza 
‐ Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital 
Plus, DTS‐HD, TrueHD 

1 

2  Okablowanie, montaż urządzeń 

Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić 
skrętkę ekranowana cat 6 
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego 
wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a 
wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w 
analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik 

1 

s.618 

System dystrybucji sygnałów 

1  Zestaw HDMI 

Zestaw extenderów nadajnik i oodbiornik 
‐ Przesył sygnału FULLHD minimum na 70m 
‐ Możliwość obsługi popularnych formatów obrazu  
‐ Zgodność z HDCP 1.4, CEC 
‐ Zarządzanie EDID 
‐ Nadajnik minimum wejść: 1x HDMI, 1xIR, 1 
‐ Nadajnik minimum wyjść: 1x HDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wejść: 1xHDbaseT 
‐ Odbiornik minimum wyjść: 1xHDMI, 1xIR 
‐ Możliwość zasilania po POE lub za pomocą zasilacza 
‐ Obsługa formatów audio: Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital 
Plus, DTS‐HD, TrueHD 

1 



 

2  Okablowanie, montaż urządzeń 

Z przyłącza do projektora w korytkach należy poprowadzić 
skrętkę ekranowana cat 6 
W biurku zamontować extender nadawczy HDMI, którego 
wejście połączyć z okablowaniem z przyłącza stołowego a 
wyjście z położoną wcześniej skrętką. Przy projektorze w 
analogiczny sposób zamontować i podłączyć odbiornik 

1 

s.701 

System wizyjny 

1  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

1 

2  Uchwyt sufitowy do projektora     1 

3  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 

Robocizna 

1  Montaż urządzeń 

Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce 
zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować 
istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i 
zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego 
przyłącza przepiąć do nowego 

1 

s.801 

System wizyjny 



 

1  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

1 

2  Uchwyt sufitowy do projektora     1 

3  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 

Robocizna 

1  Montaż urządzeń 

Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce 
zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować 
istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i 
zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego 
przyłącza przepiąć do nowego 

1 

s.802 

System wizyjny 

1  Projektor  

Projektor 
‐ Jasność min 4200 lm 
‐ technologia LCD 
‐ rozdzielczość min 1920x1200 
‐ kontrast min 15000:1 
‐ żywotność lampy min 5000 godzin w trybie normalnym 
‐ automatyczna korekcja w pionie i poziomie 
‐ obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o szerokości 240 
cm w formacie 16:10 z odległości z zakresu 3,5 do 5,0m 
‐ 2 wejścia HDMI 
‐ obsługa bezprzewodowej sieci LAN 
‐ RS 232 
‐ 2 x wejście VGA 
‐ 1 x wyjście VGA 
‐ natychmiastowe włączanie i wyłączanie 
‐ poziom hałasu w trybie normalnym max 38dB 
‐ oprogramowanie do projekcji bezprzewodowej 
umożliwiające podłączyć min 10 urządzeń 
‐ komunikacja bezprzewodowa 

1 

2  Uchwyt sufitowy do projektora     1 



 

3  Przyłącze stołowe 

Przyłącze otwierane pneumatycznie 
‐ 1 x Gniazdo zasilania ~230V 
‐ 1 x Gniazdo komputerowe VGA 
‐ 2 x Gniazdo Ethernetowe RJ‐45 
‐ 1 x Gniazdo HDMI 
‐ 1 x Gniazdo audio mini Jack 

1 

Robocizna 

1  Montaż urządzeń 

Należy zdemontować istniejący projektor i w to miejsce 
zamontować nowe urządzenie. Ponadto zdemontować 
istniejące plastikowe W stole należy wyciąć otwór i 
zamontować przyłącze stołowe. Okablowanie ze starego 
przyłącza przepiąć do nowego 
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