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I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

NIP 584-020-35-93 

REGON 000001620 

www.pg.gda.pl; 

www.dzp.pg.gda.pl 

Jednostka prowadząca postępowanie: 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

siedziba: ul. R. Traugutta 79 

80-221 Gdańsk 

Adres e-mail: edyta.cirocka@zie.pg.gda.pl 

tel. (58) 348 60 20 

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

Strona internetowa: www.dzp.pg.edu.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości zamówienia poniżej 

kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1843 z późn zm.), jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy, zwanej 

dalej ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w 

oparciu o urządzenie typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym 

szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat. 

Dostawy należy dokonać w deklarowanym terminie, wdrożenia w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

2. Dostawa ma być jednorazowa z kompletem dokumentów. 

3. Dostawca ma nakleić naklejki z: nazwą dostawcy, danymi kontaktowymi serwisu, datą gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie planowanej dostawy, nie 

później jednak niż na dobę przed dostawą. 

5. Przedmiot zamówienia określa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest 

załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 32420000-3 

(urządzenia sieciowe). 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze 

umowy, stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ. 

8. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.  

9. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

wykonawca. 

10. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

11. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem potwierdzenia 

zastosowania stawki 0% VAT w związku z art. 83 ust. 1 pkt. 26 i ust. 13,15 ustawy z dnia 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 z późn. zm.).  

12. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

http://www.pg.gda.pl/
http://www.dzp.pg.gda.pl/
mailto:edyta.cirocka@zie.pg.gda.pl
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 7 

ustawy PZP. 

18. Zamawiający przewiduje skorzystanie z art. 144 PZP. Szczegóły określają zapisy w § 7 wzoru 

umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

19. Podwykonawstwo: zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez 

wykonawcę części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP.  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy 

PZP). 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty. 

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a  ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

IV. TERMIN WYKONIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 

- minimalny termin dostawy 10 dni roboczych do 30 dni roboczych liczony od dnia zawarcia 

umowy wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Termin dostawy 

zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Krótszy termin wykonania zamówienia będzie 

dodatkowo punktowany. Wykonawca określa termin realizacji w formularzu oferty.   

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 nie podlegają wykluczeniu, 

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, które w szczególności mogą dotyczyć: 

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie definiuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

2.2 sytuacji finansowej lub/i ekonomicznej, 

Zamawiający nie definiuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie definiuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

Podstawy wykluczenia: 

3. 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 do 23 Ustawy PZP. 
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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 ust. 5 pkt 1) i 8) 

Ustawy PZP, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

UWAGA: Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 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 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634) 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 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 

i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 

których mowa w niniejszym rozdziale zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: przynajmniej jeden z 

członków konsorcjum wykaże, że spełnia warunek zapisany w pkt. 1,2,c,  samodzielnie. 

5. Poleganie na zasobach innego podmiotu: stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. PZP, wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  w 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do  konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej i innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innych 

podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego:  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności     techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

ust. 1. 

12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE 

WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

A. Do oferty: 

każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenia, o których mowa wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorami 

formularzy stanowiącymi załączniki nr 5 i 5a do SIWZ. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

załącznik 5a składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach załączniki: 5, 5a oraz do oferty dołącza ich zobowiązanie załącznik nr 3a. 

 Opcjonalnie stosowane (odpowiedni rodzaj) pełnomocnictwa załącznik nr 3b. 

 

B. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (informacja z 

otwarcia ofert) o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu (w oryginale): 

 

a) Oświadczenie  wykonawcy o  przynależności lub braku  przynależności  do  tej  samej  

grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  

wykonawcą  nie  prowadzą  do zakłócenia konkurencji   w postępowaniu.  
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Oświadczenie, o którym mowa wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, 

który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. pkt. 1, 2 niniejszej SIWZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

  

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim. 

2. 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. 

poz. 1422 z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).  

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy (numerem referencyjnym) określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 
pisemnie winny    być   składane   na   adres:   Politechnika   Gdańska,   Wydział   Zarządzania   i   
Ekonomii,   ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  piętro: V, pok. 515. 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną winny 
być kierowane na adres: edyta.cirocka@zie.pg.edu.pl 
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 
615), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zgodnie z art. 38, ust. 
1 PZP, 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 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt. 7 SIWZ 
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
zamawiającego.  
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Edyta Cirocka, w dniach 
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00 za pomocą e-mail: edyta.cirocka@zie.pg.edu.pl 
13. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu   
składania ofert. 
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 
składania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu. 
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
4.1 wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1+ formularze cenowe załączniki 2,  
do SIWZ. 
Zamawiający  żąda  wskazania  (w formularzu oferty) przez  wykonawcę  części  zamówienia,  
których  wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom. Zamawiający  żąda  podania przez 
wykonawcę nazw firm podwykonawców- o ile są już znane. 
4.2 oświadczenia sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5, 5a do 
SIWZ.  
4.3 opcjonalnie zobowiązanie podmiotu trzeciego sporządzone z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik 3a do SIWZ.   
4.4 opcjonalnie pełnomocnictwo dla osoby (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
załącznik 3b do SIWZ) reprezentującej wykonawcę w niniejszym postępowaniu lub podmiotu 
reprezentującego kilku wykonawców składających ofertę wspólną (wzór sporządza wykonawca 
zgodnie z zasadami dotyczącymi konsorcjum). 
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. 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 
zaparafowanie i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

10. Zaleca się, aby wykonawca spiął trwale ofertę oraz ponumerował jej strony. 
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
12. 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: 

Wykonawca:………………..…..                                                           
Zamawiający:………………………. 

OFERTA 
złożona  w  przetargu  nieograniczonym  na zadanie pn.: 

Dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie 
typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym 
szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi 
okres 5 lat dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
 
Nr postępowania: ZP/296/018/D/20 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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13.1 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 i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 
UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 
dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Nr postępowania: ZP/…../018/D/20 
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. 
13.2 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 i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 
UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 
dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
Nr postępowania: ZP/…../018/D/20 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 
14. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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.  
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.  
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. 
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w jego ofercie. 
15. Zasady składania ofert wspólnych przez wykonawców (konsorcjum): 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka 
spełniać musi następujące wymagania:  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika/ 
Lidera Konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
Pełnomocnictwo dla Lidera musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

a) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
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b) ustanowionego pełnomocnika. 
c) zakres jego umocowania.  
d) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:  
a) łącznie przez wszystkich wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu wykonawców).  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub w kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 
współpracę wykonawców występujących wspólnie. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce   składania   ofert:   Politechnika   Gdańska Wydział   Zarządzania   i  Ekonomii  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (osobiście ul. Traugutta 79, Gdańsk, piętro: V, pok. 515, 
b) termin składania ofert do dnia 22.12.2020 godz. 9:00 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   
a) miejsce otwarcia ofert Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, w siedzibie przy 
ul. Traugutta 79, Gdańsk, piętro: V, pok. 515, 
b) termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2020 godz. 9:30  
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. 
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 
5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 
będą w pierwszej kolejności. 
6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 
7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
8. 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. 
Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1b niniejszego rozdziału zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. SIWZ i wpisać na druku „Oferta”- załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Suma wartości brutto z wiersza RAZEM z załącznika 2 do SIWZ (formularz cenowy) należy 

przenieść w odpowiednie pola załącznika nr 1 (formularza ofertowego). 

3. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.  

4. Cenę oferty brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: poniżej 

5- należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5- należy zaokrąglić w górę). 

6. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca podstawowy przedmiot zamówienia oraz przedmiot 

umowy objęty prawem opcji. 
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7. Wszystkie puste kolumny w formularzu  cenowym muszą być wypełnione. 

8. Ceny brutto, podane przez wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres związania ofertą, 

nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

11. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia 

do wskazanych jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. 

13.  Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza 

cenę oferty bez podatku VAT. 

14. 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). 

15. Cenę oferty wykonawcy są zobowiązani obliczyć w „formularzu cenowym”- załącznika nr 2 do  

16. Zamawiający wymaga, aby do wyliczenia ceny oferty wykonawca zastosował 

podstawową stawkę podatku VAT (23%), pomimo tego, że po podpisaniu umowy 

zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa w celu wydania stosownego 

zaświadczenia, o którym mowa poniżej. 

17. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem potwierdzenia 

zastosowania stawki 0% VAT w związku z art. art. 83 ust. 1 pkt. 26, i ust. 13, 15 ustawy z dnia 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W tym 

celu zamawiający sporządzi stosowne zamówienia skierowane do wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, zawierające zbiorcze wykazy urządzeń z „zerową”  stawką  podatku  VAT,  do  

których zamawiający (uczelnia wyższa) zobowiązany jest uzyskać stosowne zaświadczenie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

18. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na 

podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla 

porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do 

ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na 

mocy odrębnych przepisów. 

19. Koszty poniesione przez wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 

zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

20. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

21. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia 

będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY ORAZ SPSÓB OCENY OFERT 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. Ocenie podlegają wyłącznie 

oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 91 ustawy PZP, na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

oferty, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: cena, termin dostawy. 

3. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
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Oznaczenie kryterium: Liczba punktów: 

C. Cena, 60 

T. Termin dostawy, 40 

RAZEM  100 

4. Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów: 

Kryterium cena w PLN (Pc): 

Podczas oceny ofert w kryterium „cena” stosowany będzie, następujący sposób obliczania: oferta z 

najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów. Punkty pozostałych 

ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:  

Pc = (Cn/ Cb) x 60 pkt gdzie: 
Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według dla kryterium „Cena”  
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie  
Cb – cena badanej oferty 
60 – waga kryterium „cena” 
Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia  
Kryterium termin dostawy (Ptd) 

a) Kryterium „termin dostawy” zostanie spełnione, jeżeli wykonawca zapewni termin wykonania 
zamówienia nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  
b) Oferowany termin realizacji podaje wykonawca w Formularzu Ofertowym. W przypadku braku 
wskazania w Formularzu Ofertowym terminu realizacji zamówienia przyjmuje się, że zaoferowano 
maksymalny wymagany w SIWZ termin wynoszący 30 dni roboczych. 
c) W ramach kryterium „termin” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  
d) Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:  
 

Zaoferowanie terminu 
wykonania zamówienia do: 

30 dni 
kalendarzowych   

20 dni 
kalendarzowe 

10 dni kalendarzowe 
lub mniej   

Punkty do zdobycia: 0 20 40 

4. Ostateczna ocena oferty, będzie sumą liczb (pkt) otrzymanych w kryteriach: P= Pc + Ptd. 

5. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. 

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa Ustawy PZP, może najpierw dokonać oceny 

ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy PZP, a także zamieści 

stosowną informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. 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.  

5. Jeżeli 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. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców   wspólnie   ubiegających   się o 

udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
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regulującej współpracę  tych  wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  

działania,  sposób współdziałania,  zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  przez każdego z 

nich,  solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  

konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu zamówienia,  gwarancji),  wykluczenie  

możliwości  wypowiedzenia   umowy   konsorcjum   przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 4 

do SIWZ. 

1. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka będzie zawarta z wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z treścią wzoru umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy: zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. 

Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór 

umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy . 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g ustawy PZP. 

 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Klauzula informacyjna 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”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą 

przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 



 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
(siedziba ul. R. Traugutta 79) 

 

 

 Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą 

elektroniczną: e-mail: iod@pg.edu.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia 

publicznego, zawarcia i wykonania umowy 

 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa PZP”; 

 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; 

 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; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan:  

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
**
; 

o 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
***

; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu:  

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

o 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. 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy, 

Załącznik nr 3 - SOPZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 3b - Pełnomocnictwo, 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy, 4a- protokół zdawczo odbiorczy, 4b- warunki gwarancji, 

Załącznik nr 5, 5a - Oświadczenia wykonawcy, 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej- będzie zamieszczone po otwarciu ofert. 

mailto:iod@pg.edu.pl
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

……………………., dnia ……………2020r. 

………………………………….. 

(pieczątka wykonawcy) 

OFERTA 

                                                                                  Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Jednostka prowadząca postępowanie: 

                                                           Politechnika Gdańska 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

siedziba: ul. Traugutta 79 

                                                  80-221 Gdańsk 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 

UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 

dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

Ja/My niżej podpisani:  

imię …....................... nazwisko …...................... 

 

imię …....................... nazwisko …...................... 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy : 

 

Wykonawca jest mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą :  Niewłaściwe skreślić 

Adres Wykonawcy: 

 

 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem: 

 

REGON nr NIP nr 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego 

 

Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jest dostępny bezpłatnie pod adresem strony internetowej:  

……………………………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu:  
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Nr telefonu: 

 

Adres e-mail do kontaktu z zamawiającym: 

 

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w SIWZ* za 

cenę brutto: 

……………………… PLN,  

słownie:…………………………………....................................................... W TYM: 

1. UTM: 

 …………………….. PLN,  

słownie:…………………………………....................................................... 

2. wdrożenie systemu: 

…………………….. PLN,  

słownie:…………………………………....................................................... 

zgodnie z formularzem rzeczowo- cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ – stanowiącym integralną 

część niniejszej oferty. 

UWAGA: 

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). 

 

1. Oświadczam(y), że: 

 

 

Termin realizacji zamówienia 

 

……………… 

 

Liczony w dniach roboczych od dnia zawarcia 

umowy 

 

2. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego  określone w SIWZ. 

3. Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 

4. Wszystkie inne koszty, jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione 

w cenie oferty nie będą obciążały zamawiającego. 

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 zapoznałem/zapoznaliśmy
*
 się z wzorem umowy, będącym 

integralną częścią SIWZ i zobowiązuję/zobowiązujemy
*
 się, w przypadku wyboru 

mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  

do SIWZ. 

8. Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, która nie może być udostępniona, stanowią informacje zawarte 

w ofercie na stronach nr….........., ponieważ ……………………………………………….  
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9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. Oświadczam(y), że w przedmiotowym zamówieniu publicznym, wykonawca, którego    

reprezentuję/reprezentujemy
*
:  

-nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej część zamówienia
*
,  

-zamierza powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:
* 

L.p. Część/ zakres zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

11. Oświadczam/y, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie wykonawcy 

będzie: Pani/ Pan: __________________________________________________, 

 

tel: _________________, fax: _________________e-mail________________. 

 

12. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

 

13. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1. ……………………………………………………………….…..…. 

2. ……………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………..….. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do  reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 

UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 

dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

L. 

p. 

Przedmiot 

zamówienia 

Marka/ 

model i typ 

urządzenia 

Producent Cena 

jednostkowa 

netto [zł.] 

liczba 

sztuk 

Wartość 

netto 

[zł.] 

Wartość 

podatku 

VAT 

23% 

[zł.] 

Wartość 

brutto 

[zł.] 

DT 

1 2 3 4 5 6 7 [5x6] 8 9 [7+8] 10 

 

1 UTM    1  0  tak 

2 wdrożenie 

systemu 

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

RAZEM:    ----- 

 

Uwaga (poz. 1)  

Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 

lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania 

„zerowej” stawki podatku VAT dla sprzętu, który ujęty jest w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i 

szkolnictwa Wyższego nie prześle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, wykonawca wystawi 

fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT. 

Kolorem czerwonym zostały oznaczone urządzenia, do których zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w celu potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT.  

W  formularzu, tam gdzie jest wpisane 0%-  wykonawca dolicza vat. 

 

DT – dokumentacja techniczna, "tak" oznacza konieczność dostarczenia dokumentacji 

technicznej elementu / urządzenia 

      

 

 

 

                                                                                   …………………………………… 

                                                                                   Miejscowość, data                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ewa/Desktop/2.%20FC%20część%202.xlsx%23RANGE!B17
file:///C:/Users/Ewa/Desktop/2.%20FC%20część%202.xlsx%23RANGE!K2
file:///C:/Users/Ewa/Desktop/2.%20FC%20część%202.xlsx%23RANGE!K2


 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
(siedziba ul. R. Traugutta 79) 

 

 

Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w 

oparciu o urządzenie typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym 

szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat. 

Dostawy należy dokonać w deklarowanym terminie, wdrożenia w terminie uzgodnionym ze 

Zleceniodawcą. 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione funkcje 

bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe.  

Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe 

funkcjonalności: 

 Możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. 

 System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi 
Ethernet 10/100/1000 

 System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 4 interfejsami optycznymi 
10GbE (SFP+) 

 Możliwość tworzenia minimum 128 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w 
oparciu o standard 802.1Q. 

 W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1 500 000 jednoczesnych połączeń oraz 70 
000 nowych połączeń na sekundę. 

 System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności 
minimum 120 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie 
posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, 
odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 

 System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny 
system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. W przypadku kiedy 
system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie zewnętrznych nośników, musi 
być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej 
platformy sprzętowej lub programowej. 

 W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z 
poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą 
być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 

o Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
o Ochrona przed wirusami – komercyjny antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, 

POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla 
plików typu: rar, zip. 

o Poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN 
o Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 
o Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]  
o Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)  
o Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] 
o Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 
o Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

 

 Wydajność systemu Firewall minimum 25 Gbps 

 Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, 
Antivirus minimum 2 Gbps 

 Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 5 Gbps 

 Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 4 Gbps 

 W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
o Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń 

Client-to-site 
o Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN 

współpracującego z proponowanym rozwiązaniem  
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o Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  
o Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
o Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth 
o Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel 

 Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 

 Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 

 Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, 
protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń 
oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). 

 Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

 Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 
protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

 Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza 
wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być 
możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę 
przed atakami typu DoS oraz DDos. 

 Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

 Baza filtra WWW pogrupowana w minimum 65 kategorii tematycznych. Administrator musi 
mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra 
WWW. 

 Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz 
ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

 System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości 
użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

o Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie 
systemu 

o Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych 
z LDAP 

o Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  
o Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single 

Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania 
jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny 

 System bezpieczeństwa musi posiadać moduł wykrywania typu oprogramowania 
sieciowego, które jest uruchomione na stacjach roboczych w obrębie chronionej sieci i 
komunikuje się z siecią Internet. W przypadku kiedy system nie posiada wbudowanego 
modułu wykrywania typu oprogramowania sieciowego musi być dostarczony zewnętrzny 
system w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub 
programowej. Moduł ma nie tylko wykrywać uruchomione oprogramowanie sieciowe, ale 
również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących w wykrytym 
oprogramowaniu przykładowo poprzez opis wskazanej podatności lub oznaczenie ryzyka 
związanego z działaniem aplikacji za pomocą skali lub kolorów. 

 W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, 
wymagane jest nie mniej niż: 

o Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera 
antywirusowego i antyspamowego 

o Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów 

 System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie 
może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania 

 Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi posiadać 
certyfikat EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall. 

 Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 
współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. 
Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z 
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

 Wymaga się, aby dostawa obejmowała również: 
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o Minimum 60-miesięczną gwarancję producentów na dostarczone elementy 
systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 

o Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres minimum 60 
miesięcy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 

o System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym 
wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym od momentu 
potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania 
lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 60 miesięcy. 

o W ramach dostawy Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie zostało wdrożone w 
sposób zdalny według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 
Wdrożenie musi być wykonane poprzez inżyniera posiadającego techniczny 
certyfikat producenta dotyczący uruchamianego rozwiązania. W ramach dostawy 
urządzenia typu UTM Zamawiający wymaga, aby dostawca przeszkolił w sposób 
zdalny zamawiającego z dostarczanego rozwiązania. Wdrożenie wymaga 
skonfigurowania i uruchomienia wszystkich wymaganych przez Zleceniodawcę 
usług objętych licencjami. 
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                           Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do udostępnienia zasobów na okres realizacji zamówienia publicznego 

 

W przypadku wyboru przez zamawiającego, tj.:   

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

jako najkorzystniejszej oferty:  

…………………………………………… 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego, dla 

zadania pn.: 

Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 

UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 

dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

 

Nr postępowania: ZP/296/018/D/20 

Ja/ my niżej podpisany/ ni: 

………………………………………………………………………………………………………..…………. 

reprezentujący firmę: ………………………………………………………………………………………... 

Zobowiązuję/ emy się do udostępnienia 

firmie…………………………………………………………………………………………………………. 

naszych zasobów, w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu (udostępnionych): 

.............................................................................................................................................................. 
(technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej- podać dokładnie jakie) 

 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 
zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji wyżej wymienionemu wykonawcy wskazanych 
zasobów do nieograniczonego korzystania z nich tj. wykorzystywania we wszelkim potrzebnym 
zakresie oraz we wszelkich możliwych formach, jakie okażą się niezbędne w tym zakresie do 
zapewnienia należytego wykonania wyżej wymienionego zamówienia. 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
zobowiązujemy się do tego, iż udostępnimy niezbędne zasoby osobowe/ rzeczowe w zakresie 
jakim wykonawca będzie korzystać z naszego potencjału oraz zapewniamy należyte wykonanie 
przez okres w jakim będziemy realizować zamówienie, zgodnie z umową oraz wymogami SIWZ. 

d) informacja czy inne podmioty/ podmiot, na zdolności których/ którego wykonawca polega/ 
powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują/ zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi,  których wskazane zdolności dotyczą: 

- TAK *, - NIE*. 

* zakreślić właściwe 

Miejscowość: …………………, dnia: ……………………………  

 

 

 

………..………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                            
                                            podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczątka imienna 
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                      Załącznik nr 3b do SIWZ 

 

 

......................................      miejscowość/ data: ……………………………. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 

PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WYKONAWCĘ 

 

(WZÓR) 

 

Niniejszym upoważniamy Pana/Panią ………………………………………………………. 

legitymującego/ą …………………………………………………………………………………… 

zamieszkałego/ą w ………………………………………………………………………………… 

- do reprezentowania nas jako wykonawcy podczas postępowania*, 

- do podpisania umowy z zamawiającym*, 

 o zamówienie publiczne prowadzonym jako ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną  na: 

 Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 
UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 
dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
 

 

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia …………………./ bezterminowo*. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

................................................................... 
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty 
wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców (Lidera) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA nr ZP/296/018/D/20 
zawarta w dniu 2020-…………………., w Gdańsku pomiędzy :  
Politechniką  Gdańską,  Wydział  Zarządzania  i  Ekonomii    
z  siedzibą  w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12  
REGON: 000001620  NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: dr hab. Małgorzatę Gawrycką, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora PG, zwaną dalej 
„Zamawiającym”  
a  
............................................................................................................................................... 
(w przypadku spółek prawa handlowego) ............................................................................ 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../ 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez:............................albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą 
…………………………………………., z siedzibą w ……………………….. przy ulicy 
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z 
późn. zm.), zwaną  dalej Ustawą – PZP, Strony zawierają Umowę o następującej treści:   

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w 
oparciu o urządzenie typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym 
szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat zgodnie 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia …………… oraz ofertą z 
dnia ………., złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
2. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu umowy, jego zniszczenia lub 
uszkodzenia do momentu podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub targach, sprawny technicznie, 
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku i nie 
będzie przedmiotem praw osób trzecich.  
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oferowany Zamawiającemu spełnia wszystkie normy stawiane 
tego rodzaju sprzętom przez prawo polskie oraz posiada odpowiednie pozwolenia dopuszczające 
go do stosowania i obrotu na terytorium Polski. 
5. Dostarczone urządzenie zostanie oznakowane przez Wykonawcę w widocznym miejscu 
naklejką zawierającą następujące informacje: nr umowy dostawy, nazwę, nr telefonu, adres 
e-mail i godziny urzędowania serwisu Wykonawcy oraz datę wygaśnięcia gwarancji. 
6. W przypadku zmiany danych zawartych na naklejkach informacyjnych, o których mowa w 
ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić treść 
naklejek. W szczególności zmiana danych następuje w przypadku naprawy lub wymiany 
gwarancyjnej sprzętu oraz zmiany danych kontaktowych serwisu Wykonawcy. 

§ 2 
Termin, miejsce i warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie ……….dni roboczych 
od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy (w tym instrukcje niezbędne do uruchamiania  
przedmiotu   umowy)   na    adres:  Politechnika   Gdańska  Wydział   Zarządzania   i  Ekonomii,  
ul. Traugutta 79, pok. 516, 80-221 Gdańsk. 
3. Koszty przewozu, opakowań i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do 
czasu odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
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4. Wykonawca  zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie planowanej dostawy, nie 
później jednak niż na dobę przed dostawą. Powyższe zawiadomienie należy przesłać do 
następujących osób: Wojciecha Drapińskiego na adres e-mail: wojciech.drapinski@zie.pg.edu.pl 
po potwierdzeniu przez Zamawiającego, iż otrzymał informację o dostawie z informacją, do jakiego 
pomieszczenia należy wnieść dostawę. 
5. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności, o której mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może odmówić odbioru towaru w danym terminie i wyznaczyć Wykonawcy 
inny termin. 
6. Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawcę bądź przedstawiciela firmy kurierskiej czy 
transportowej w innym niż wskazane przez Zamawiającego miejscu traktowany będzie, jako 
dostarczony niezgodnie z umową i Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z tym związane, 
przewidziane w niniejszej umowie. 
7. Jeżeli na skutek pozostawionego przedmiotu umowy w miejscu innym niż wskazane przez 
Zamawiającego obniży się jakość przedmiotu bądź stanie się on niezdatny do użycia ze względu 
na nieodpowiednie warunki jego przechowywania, Zamawiający nie dokona jego odbioru.  
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem.  
9. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Warunki Gwarancji urządzenia. 
10. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec zamawiającego za ich zadziałania i zaniechania.  
11. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób 
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów 
użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.  
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z kryteriami i  cechami 
wyrobów podanymi w ofercie stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy. 
13. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy do kontaktów z Wykonawcą 
Zamawiający wyznacza Wojciecha Drapińskiego tel. 58 348 64 37 lub 692 438 396, e-mail: 
wojciech.drapinski@zie.pg.edu.pl a  Wykonawca wyznacza Panią/ Pana: 
………………………………., tel.: …………………… e-mail: …………………………. 
14. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią 
się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną.  

§ 3 
Cena i warunki płatności 

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………..……………zł brutto,      
(słownie: …………………………………………………….). 
2. Podstawą zapłaty za realizację zamówienia, będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po 
dokonaniu protokolarnym odbioru bez zastrzeżeń, dostawy w miejscu wyznaczonym. 
3. Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć w Politechnice Gdańskiej Wydział Zarządzania 
i Ekonomii, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 (siedziba: ul. Traugutta 79) pok. 516, 80-233 Gdańsk.    
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – Dz. U. z 2017r. poz. 1221), Zamawiający podejmie 
działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki VAT do urządzeń do transmisji danych, które 
ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie 
przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawienia faktury, Wykonawca wystawi fakturę z 
podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT. 

§ 4 
Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza że: 
a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 

organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

mailto:wojciech.drapinski@zie.pg.edu.pl
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b) urządzenia zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiada ją wszelkie wymagane 
przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia 
wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi 
oraz, że dokumenty te przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie, 

c) urządzenia dostarczone do Zamawiającego będą fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i 
fizycznych oraz gotowe do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów, 

d)  urządzenia dostarczone Zamawiającemu pochodzą bezpośrednio od producenta lub z 
oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wraz z Urządzeniami dostarczy wszystkie wymagane przepisami 
prawa certyfikaty, inne dokumenty poświadczające dopuszczenie Urządzeń do użytkowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ograniczeń, pełną instrukcję obsługi Urządzenia oraz 
karty gwarancyjne – wszystko w języku polskim. 
3. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z niespełniania przez Urządzenie 
warunków określonych w SIWZ. 
4. Zamawiający oświadcza, że dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za dostarczone i odebrane 
bez zastrzeżeń urządzenie objęte przedmiotem umowy w wysokości i na zasadach określonych w 
umowie. 

§ 5 
Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela na sprzęt, następującej gwarancji 60 miesięcy. 
Powyższa gwarancja liczona jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń Zamawiającego. 
2. System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym wymianę 
uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zasadności 
zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez 
okres 60 miesięcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż 
urządzenie objęte umową. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji 
dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne bez względu na to, czy będą dotyczyły tej samej czy 
innej wady lub usterki, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady uniemożliwiające eksploatację 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5. Wymieniony uszkodzony sprzęt staje się własnością Wykonawcy. 
6. W wypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, termin gwarancji biegnie od nowa od 
chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad. 
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  
gwarancji. 
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  nie  podlega żadnym  ograniczeniom  lub  
wyłączeniom. 
9. Strony postanawiają, że wydłużają okres rękojmi do okresu gwarancyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, liczonego od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu w 
całym okresie obowiązywania umowy, począwszy od daty jej zawarcia i wygasają łącznie z 
uprawnieniami gwarancyjnymi. 
10. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową załączone do 
niniejszej Umowy i zaakceptowane przez Wykonawcę „Warunki gwarancji dla Politechniki 
Gdańskiej...” wraz z wymaganym załącznikiem nr 1. 

§ 6 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą 
starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych Wykonawcy 
czynności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych: 
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu 
realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy- w wysokości 400 zł  za każdy 
dzień opóźnienia; 
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b) za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2,   Umowy i 
warunków gwarancji sprzętu-  w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia; 
3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 
1 umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy.  
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny. 
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty noty obciążeniowej. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Istotne zmiany umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia, w przypadku, 
gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy oferowany sprzęt nie będzie dostępny na 
rynku lub zaprzestano jego produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować 
nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w cenie nie 
większej niż w ofercie.  
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
konieczności dokonania zamiany towaru oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia dystrybutora 
lub producenta sprzętu o braku na rynku zamienianego sprzętu. 
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania następujących zmian umowy: 
a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 
VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem 
stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 
b) zmiany terminu – termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 
pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej realizację dostawy w term inie 
określonym w umowie. W okoliczności wyżej wymienionej Strony ustalają nowy termin umowny, z 
tym, że wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.  
W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez 
Wykonawcę o więcej niż o 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 
5. 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. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeniesienia żadnych praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób 
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów 
użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy. 
8. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem     
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
9. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.   
11. Dane osobowe, o których mowa  w 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 administratorem danych 
osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. 
rozporządzenia  obowiązek informacyjny, o którym mowa  w art. 14 ww. rozporządzenia  nie ma 
zastosowania. 
12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r -15r1 ustawy z dnia 02.03.2020r. o 
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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.). 
13. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego 
14. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………                                                                            ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1) Protokół zdawczo-odbiorczy, 
2) Warunki gwarancji. 
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Załącznik nr …… do Umowy 
Nr postępowania: ZP/296/018/D/20   
                                                        
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 
Sporządzony w dniu ………..2020r. w Gdańsku, pomiędzy: 

Politechnika Gdańska Wydział Zarzadzania i Ekonomii, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79) 

 
a 
……………………………………………………………… 
Zamawiający w dniu ………………….2020, dokonuje protokolarnego odbioru od wykonawcy 
wybranego w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/…/018/D/20 na „Dostawę oraz usługę wdrożenia UTM 
dla Wydziału Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” oraz zgodnie z treścią umowy nr 
ZP/…/018/D/20 następujących urządzeń:  
 
Przedmiot umowy: 

L.p. Przedmiot zamówienia Szt. Marka, model i 
typ urządzenia 

Cena 
netto za 
1 szt. 

Cena 
brutto za 1 
szt. 

Numer 
seryjny 

1.       

2.       

Stwierdza się należyte wykonanie umowy. 
 
Stwierdza się nienależyte wykonanie umowy w zakresie ustalonym w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia/umowie, Uwagi/ wady/stwierdzone niezgodności/nieprawidłowości
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zamawiający nie odbiera przedmiotu umowy.  
 
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………… ……………………….. ……………………………. 
                                                           (imię i nazwisko)                     (data)                      (podpis)  
 
 
Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………… ……………………….. ……………………………. 
                                                               (imię i nazwisko)                     (data)                      (podpis) 
 
niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr …… do Umowy 

 

Warunki gwarancji dla Politechniki Gdańskiej na Dostawę oraz usługę wdrożenia UTM dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej wg Umowy nr ZP/…/018/D/20 

Firma:           ........................................................................................................... 

z siedzibą w  ............................................................................................................... 

zwana dalej wykonawcą, udziela Politechnice Gdańskiej zwanej dalej zamawiającym, gwarancji na 

dostarczony w ramach ww. umowy / zamówień objętych prawem opcji 
1)

 sprzęt: 

nazwa i typ urządzenia/producenta/ nr seryjne w wykazie wg załącznika nr 1. 

         

okres gwarancji rozpoczyna się z dniem: ................................................... 

1. Warunki ogólne. 

1.1 Wykonawca zapewnia zamawiającemu, że dostarczony produkt jest wolny od wad montażowych 

i materiałowych, które mogłyby pogarszać lub zakłócać poprawne działanie produktu w stosunku do 

parametrów określonych w ofercie lub/i w opisach technicznych urządzeń. 

1.2 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 

1.3 Gwarancja zostaje przedłużona o okres dokonywania naprawy. 

1.4 Wykonawca wskaże w dokumencie zamówienia pozycję dostaw, dla których wymagane jest 

przechowywanie opakowania odbieranego przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie po zrealizowaniu 

dostaw. 

1.5 Wszystkie karty gwarancyjne towarzyszące dostarczanym urządzeniom, poza niniejszą kartą, 

są przechowywane przez Wykonawcę. Po okresie gwarancji, na życzenie Zamawiającego, 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego posiadane przez niego uprawnienia z gwarancji 

udzielonej na przedmiotowe urządzenia na dłuższy okres niż gwarancja udzielona przez 

Wykonawca. 

2. Zobowiązania gwarancyjne. 

2.1 Wykonawca zobowiązuje się do tego by system był objęty  rozszerzonym wsparciem technicznym 

gwarantującym wymianę uszkodzonego sprzętu w następnym dniu roboczym od momentu 

potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego 

dystrybutora przez okres 60 miesięcy. 

2.2 W przypadku naprawy lub wymiany gwarancyjnej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do 

uaktualnienia treści naklejki odnośnie daty gwarancji. 

3. Naprawy gwarancyjne. 

3.1 Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez serwis firmowy Wykonawcy  

adres: .................................................................................................................................. 

tel.: .......................................  fax.:................................. e-mail: ........................................ 

oraz / lub 

serwis autoryzowany przez Wykonawcę (oświadczenie producenta o Autoryzacji Partnera 

Serwisowego) 

adres: …............................................................................................................................... 

tel.: …....................................  fax.: ….............................. e-mail: …..................................... 

3.2 Zgłoszenie dokonywane jest, faksem lub pocztą elektroniczną podając informacje zgodne z 

załączonym formularzu zgłoszeniowym. 

3.3 Zgłoszenie dokonywane jest pocztą elektroniczną podając informacje zgodne z załączonym 

formularzu zgłoszeniowym. 
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3.4 Przedstawiciel wykonawcy lub wyznaczonego punktu serwisowego ocenia na miejscu 

u zamawiającego możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też w punkcie serwisowym. 

3.5 W przypadku potrzeby dokonania naprawy w punkcie serwisowym, przedstawiciel wykonawcy lub 

wyznaczonego punktu serwisowego transportuje urządzenie do punktu serwisowego, a po naprawie 

dostarcza je do zamawiającego.  

3.6 Koszty transportu oraz ryzyka utraty lub zniszczenia urządzenia w związku z dokonywaniem 

naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca. 

4. Ograniczenie zakresu zobowiązań gwarancyjnych. 

4.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku: 

- samowolnego dokonywania przez zamawiającego napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, 

- podłączenia urządzania do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń 

współpracujących, 

-  zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarami, powodziami, uderzeniami pioruna oraz innymi 

nieprzewidzianymi wypadkami, które wystąpią u zamawiającego, 

- naturalnego zużycia części i podzespołów, 

- stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, 

- błędów w oprogramowaniu, wirusów. 

5. Utrata gwarancji. 

5.1 Utrata gwarancji następuje w przypadku: 

- zerwania plomb gwarancyjnych przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę, 

- zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej, o ile nie ma innych dokumentów potwierdzających 

gwarancję (np. umowa, faktura). 

6. Wyłączenie odpowiedzialności. 

6.1 Odpowiedzialność wykonawcy wobec zamawiającego ograniczona jest do wysokości ceny brutto 

zapłaconej Wykonawcy za urządzenia i / lub elementy będące przedmiotem niniejszych warunków 

gwarancyjnych i nie obejmuje szkód z tytułu utraty danych spowodowanych wadliwym działaniem 

sprzętu lub jego uszkodzeniem. 

Do niniejszych warunków gwarancji, jako integralną część należy dołączyć sporządzone wg 

załączonych wzorów: 

1. wykaz urządzeń objętych kartą gwarancyjną dla dostawy- załącznik nr 1, 

2. formularz zgłoszeniowy naprawy gwarancyjnej (wypełniany każdorazowo przy przekazywaniu sprzętu 

do naprawy i odbiorze naprawionego sprzętu)- załącznik nr 2. 

 

Uwaga: Wykonawca wraz z dostawą dostarcza wypełnione niniejsze Warunki Gwarancyjne. 

Dotyczy to wszystkich wykropkowanych pól Warunków oraz załącznika 1 do Warunków. 

 

 

 

 

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

    podpis i pieczęć upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy  
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Załącznik nr 1 do Warunków Gwarancji dla Politechniki Gdańskiej realizowanych wg Umowy 

ZP/296/018/D/20 

 

 

………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH KARTĄ GWARANCYJNĄ 
dla dostawy oraz usługi wdrożenia UTM dla Wydziału Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

Lp. Nazwa i typ urządzenia / producent Numer seryjny Ilość sztuk 

………. ……………………… …………………. ……………… 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

………………..…………………… 
podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Warunków Gwarancji dla Politechniki Gdańskiej realizowanych wg Umowy 

ZP/296/018/D/20 

 

Gdańsk, ………………. 2020 - …….-……… 

 

……………………………………………………. 
(nazwa wykonawcy) 
 
……………………………………………………….. 
(adres wykonawcy) 
 

ZGŁOSZENIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ 
dla dostawy oraz usługi wdrożenia UTM dla Wydziału Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

 
Data zgłoszenia: …………………………….. 
Firma zgłaszająca urządzenia do naprawy 

Nazwa firmy: Politechnika Gdańska 

Wydział: Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Adres firmy: ul. Gabriela Narutowicza 11/12   80-233 Gdańsk 

Adres e-mail: 

nr tel. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej …………………….. 

nr tel. osoby zgłaszającej ……………………….. 

Urządzenie zgłaszane do naprawy 

Nr fabryczny/inwentarzowy 

Objawy uszkodzenia w/w urządzenia 

Nr umowy 

ZP/…./018/D/20 

Uwagi Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………… 

 

Potwierdzenie przyjęcia      Potwierdzenie odbioru naprawy 

Do naprawy przez wykonawcę 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………… 

data, podpis        data, imię nazwisko, podpis 
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 
 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 

publicznych 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 

UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 

dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

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

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

  
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o 

zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 

………………………………….......………………………………, w następującym zakresie: 
 
…………………………………………....................................……………………………………………
…………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 
wskazanego podmiotu). 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

........………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Nr postępowania: ZP/296/018/D/20                                                             Załącznik nr 5a do SIWZ 
 
...................................... 

(pieczątka Wykonawcy) 
Oświadczenie wykonawcy 

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

publicznych 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu 

o urządzenie typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym 

szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat 

dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 

oświadczam, co następuje:  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

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

23 ustawy PZP. 
 

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

........………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

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

środki naprawcze: ……………………………………………………  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 

........………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

         
........………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
.......……………….………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Nr postępowania: ZP/296/018/D/20 

 
.......................................                              .........................., dnia ...................2020r. 
  (pieczątka wykonawcy)                     (miejscowość) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,  Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą PZP  

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu 

UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN  wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla 

dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii 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 następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:* 

 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

                                                                                                             
…………………………………….…………………………… 

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

 
UWAGA: 
Wykonawca przekazuje zamawiającemu niniejsze „Oświadczenie” w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl „Informacji z otwarcia ofert”. Wraz ze złożeniem w/w 
Oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 
prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. CHYBA, ŻE ZŁOŻONA 
ZOSTAŁA TYLKO JEDNA OFERTA- TO POWYŻSZE NIE DOTYCZY. 
 

 

 

 


