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 ZZ/404/071/D/2020                                                                       

Gdańsk, 21.10.2020 r. 

 

       

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423),  informuje o  udzielanym zamówieniu na dostawę 

kabla podwodnego opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia i zaprasza do 

składania ofert. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby 

Zamawiającego w GBP do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Termin realizacji zamówienia 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia 

c) Warunki gwarancji: Wykonawca udziela min. 12 miesięcy gwarancji od dnia dostawy 

d) OPIS - dokumentację techniczną dotyczącą oferowanych produktów. Przez dokumentację 

techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów i 

dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę z podaniem 

producenta, modelu, typu. Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie 

wymagane minimalne parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Opis 

powinien zawierać rysunek przekrojowy budowy kabla/złącza. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.10.2020 r. do godziny 12:00 na nr faxu 

58 347 27 90 lub mailem na adres: cmtm@pg.edu.pl 

W temacie maila należy koniecznie wpisać numer postępowania, do którego Wykonawca 

składa ofertę. W przeciwnym wypadku oferta może zostać pominięta. 

4. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki realizacji niniejszego ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do ZZ/404/071/D/2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabla podwodnego hybrydowego 100 m o następujących 

parametrach: 

1. skrętka Ethernet min cat. 5, 4 Pary 24AWG, S/FTP 

2. żyły miedziane ocynowane, linka 

3. dodatkowo 4 żyły miedziane, ocynowane, linka 0,75mm2 

4. ekran oplot z drutów miedzianych ocynowanych 

5. powłoka zewnętrzna: poliuretan min. 1,2 mm, kolor jaskrawy  

6. układany na dnie morza, głębokość do 25 m 

7. kolor pomarańczowy (jaskrawy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


