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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Obowiązujące przepisy 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

1.2. Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej, zgodnie z dalszymi zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.  

2) Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie 

uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. 

3) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną 

każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić ich otrzymanie.  

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. 

składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone 

w języku polskim. 

5) Korespondencja z Zamawiającym przekazywana pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii 

ogólnej, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona.  

Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:  

Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych - dotyczy sprawy nr 12/ZP/2019 – 

dostawa kamer termowizyjnych. 

Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA – NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres 

zamowienia.morski@strazgraniczna.pl. 

Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą  

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne 

Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

6) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:  

- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: pani Ewa Haberny-Nowicka tel. 58 524-22-

17, pan Jakub Jędrzejak tel. 58 524-22-50 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: st. chor. sztab. SG Robert Rabenda  

tel. 58 524-29-92. 

 

1.3. Godziny urzędowania Zamawiającego 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy) 7.30 – 15.30. 

Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy) 7.30 – 15.30 (w godzinach od 11.00 - 13.00 kancelaria nieczynna). 

Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

10.00 – 12.00 (w środy kasa nieczynna). 

 

1.4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje 

zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. ppkt 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 

nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania 

do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie 

przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację  

oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

1.5. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
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1.6. Zastosowanie art. 24aa Ustawy 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

1.7. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

1.8. Przetwarzanie danych osobowych 

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 zwanego 

„RODO”, Zamawiający informuje że:  

a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu  

od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,  

ul. Oliwska 35; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik 

Wydziału Ochrony Informacji, iod.morski@strazgraniczna.pl, tel. 58 524-20-60; 

c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy; 

e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 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; 

f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;  

g) w odniesieniu do ww.  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 

postępowaniu, posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej  

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio  

w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu 

również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO  

w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał 

mailto:iod.morski@strazgraniczna.pl
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pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

 

Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 13 RODO jest: 

a) Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, 

w tym w szczególności w stosunku do: 

 osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą; 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną; 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną; 

b) Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych do realizacji 

zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer termowizyjnych niechłodzonych z akcesoriami                                              

w ilości  6 zestawów jako doposażenie jednostek pływających do skutecznego wspomagania ochrony 

środowiska na polskich obszarach morskich.  

 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 

 

2.2. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

 

2.3. Miejsce realizacji zamówienia 

Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35. 

Magazyn Główny Wydziału Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.  

 

2.4. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

2.5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień 

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 

 

2.6. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

 

2.7. Równoważność 

Jeżeli w Specyfikacji (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, normy, przepisy itp., 

które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, to nazwy te, normy, przepisy itp. są przykładowe  

ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą 

charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami co podane 

przykładowo. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań 

równoważnych.  
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ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

DOKUMENTY 

3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 

 

3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określony 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) dostawy 

kamer termowizyjnych. 

 

3.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

3.4. Dokumenty inne niż wskazane powyżej, wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć 

do oferty 
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. formularz oferty należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 1 lit. d  

lub w przypadku składania oferty wspólnej. 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

5) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane). 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6) odpowiednio: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, potwierdzające 

wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz zapewnienie 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały przekazane w związku  

z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 

albo: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, że Wykonawca 

nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
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7) w przypadku, o którym mowa w pkt 3.5. Specyfikacji Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu 

trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. 

Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 

 

3.5. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot,  

na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega 

Wykonawca, musi spełniać warunek udziału w postępowaniu w całości. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, musi wykazać brak istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z postępowania. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,  

o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,  

aby Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1. 

 

3.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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. 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

3.7. Dokumenty 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, tj: 

wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

- a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,  

tj: kart katalogowych oferowanych kamer termowizyjnych, uwzględniające wymagania zawarte 

w opisie przedmiotu zamówienia i zawierających co najmniej informacje w zakresie: 

1) rodzaju, rozdzielczości i widmowego zakresu pracy detektora podczerwieni; 

2) szerokości pola widzenia; 

3) wartości MRTD pomierzonej dla pola widzenia; 

4) zakresu temperatur pracy; 

5) MTBF; 

6) masy kamery; 

7) stopnia ochrony obudowy; 

8) dołączonych akcesoriów; 

 

Karty katalogowe muszą być dostosowane do potrzeb Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden komplet dokumentów opisujący oferowany 

przedmiot. 
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Ww. karty katalogowe należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie. 

 

3.8. Wykonawcy zagraniczni  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest 

zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 3 Specyfikacji do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie 

z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1126 z późn. zm.) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy. 

 

3.9. Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa 

(lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy 

występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby),  

do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować 

korespondencję.  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający 

kieruje informacje, korespondencję itp. 

4. Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją. 

5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych 

Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną). 

6. Warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden  

z Wykonawców w całości. 

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki 

cywilnej powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej: 

 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

 

3.10. Sposób poświadczania i składania dokumentów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania kompletnych dokumentów.  

2. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, 

pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.  

3. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno nastąpić w sposób 

jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.  

Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność z oryginałem”  

lub równoważnej.  

4. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć zarówno 

oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski.  

Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także 

wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat. 
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ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

4.1. Sposób przygotowania oferty 

Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, w jednym 

egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.  

2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem,  

że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych 

wzorach.  

6) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem 

terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu 

oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis: 

 

 

OFERTA NA DOSTAWĘ KAMER TERMOWIZYJNYCH 

SPRAWA NR 12/ZP/2019 - NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

 

4.2. Sposób podpisania oferty 

1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi: 

a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z prawem 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,  

e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących 

wspólnie. 

Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d i e, Wykonawca musi 

przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby wymienione w ppkt a, b lub c. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału 

bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą  

(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

4.3. Treść oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

3) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.  
 

4.4. Sposób obliczenia ceny oferty 

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) W ofercie należy podać cenę brutto, która musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. Cenę należy obliczyć w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty jakie ponosi 

Wykonawca w celu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu Cenę oferty Wykonawca oblicza samodzielnie na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy, obowiązujących przepisów, zapisów 

Specyfikacji. 

2) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane ceny. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta 

nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. 

Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanych cenach. 

3) Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, 

do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać 

groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-). 
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4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie w złotych polskich. 

5) Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Oferta zawierająca kilka propozycji cenowych zostanie 

odrzucona. 

6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przy zastosowaniu obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług (brutto). 

 

4.5. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz 419 z późn. zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze  

ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji  

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji  

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania  

ich w poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a także innych 

informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych. 
 

4.6. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą 

kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

 

4.7. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

ROZDZIAŁ 5. WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć nie później niż do 24.07.2019 r. godz. 09:00 w Komendzie Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria – II piętro, pok. 218. 

Uwaga: teren zamknięty – obowiązują przepustki. 

Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 09:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,  

w pok. 125. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty  

do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą 

kurierską) i wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane  

za złożone po terminie i zwrócone niezwłocznie. 
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ROZDZIAŁ 7. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad: 

 

7.1. Kryterium oceny ofert 
Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

1) cena brutto – 60% 

2) gwarancja na dostarczone kamery termowizyjne – 30% 

3) czas dostawy nowej kamery termowizyjnej w przypadku stwierdzenia wady dostarczonej 

kamery termowizyjnej – 10% 

 

7.2. Sposób oceny i badania ofert 

Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 

100 punktów. Komisja dokona obliczenia ilości punktów wg poniższych wzorów: 

 

1) cena brutto – 60%: 

 

        najniższa cena ofertowa brutto  

-----------------------------------------------  x  60 = liczba punktów 

             cena brutto danej oferty 

 

2) gwarancja na dostarczone kamery termowizyjne – 30%: 

 

Punkty za kryterium „Gwarancja na dostarczone kamery termowizyjne zostaną przydzielone  

następująco: 

gwarancja jakości na dostarczone kamery termowizyjne udzielona przez Wykonawcę na okres 48 

miesięcy licząc od dnia dostarczenia kamer termowizyjnych do siedziby Zamawiającego i podpisania 

protokołu odbioru– 0 punktów. 

w przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów 

obliczoną zgodnie ze wzorem: 

 
okres gwarancji określony w ofercie badanej (w miesiącach) - 48 

--------------------------------------------------------------------------     x  30 = liczba punktów 

     najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród okresów gwarancji 

zaoferowanych przez Wykonawców w złożonych ofertach (w miesiącach) - 48 
 

Minimalny wymagany okres gwarancji udzielonej na oferowaną kamerę wynosi 48 miesięcy. 

Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 48 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.  

Zaoferowanie gwarancji dłuższej niż 84 miesiące nie spowoduje przyznania dodatkowych punktów  

w kryterium. Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na okres 84 miesięcy lub gwarancję dłuższą niż 84 

miesiące otrzyma tę samą maksymalną liczbę punktów. 

 

3) czas dostawy nowej kamery termowizyjnej w przypadku stwierdzenia wady dostarczonej 

kamery termowizyjnej – 10% 

 
    najkrótszy czas dostawy [w dniach] w przypadku stwierdzenia wady 

dostarczonej kamery termowizyjnej spośród wszystkich ocenianych ofert 

--------------------------------------------------------------------------    x  10 = liczba punktów 

     czas dostawy [w dniach] w przypadku stwierdzenia wady 

      dostarczonej kamery termowizyjnej w ocenianej ofercie 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która uzyska 

najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Jeżeli nie będzie można ocenić, która z ofert jest najkorzystniejsza z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 

dodatkowych. 

 

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści ofert. 
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.7. Specyfikacji. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy oraz zamieści te informacje na swojej stronie 

internetowej.  

 

ROZDZIAŁ 8. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

8.1. Zawarcie umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób 

niż określony wyżej.  

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej,  

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 

8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy, dopuszcza następujące formy wnoszenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy: 

a) pieniądz,  

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancje bankowe, 

d) gwarancje ubezpieczeniowe, 

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych 

formach. 

Gwarancje i poręczenia muszą być bezwarunkowe i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a upływ 

terminu zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń z gwarancji lub poręczenia nie może nastąpić 

wcześniej niż 30 dni po upływie terminu realizacji umowy. 

 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia rozpatrywane będą zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 5 % ceny ofertowej Wykonawcy  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na poniższy 

rachunek bankowy: 

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku 89 1010 1140 0150 2013 9120 0000 
 

UWAGA! Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w związku  

z tym przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji  

po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego należy złożyć przed podpisaniem umowy w kasie 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35 pok. 3 (kasa jest czynna  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00, w środy kasa jest nieczynna). 

 

8.3. Zmiany zawartej umowy 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej  

jej wysokości.  
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ROZDZIAŁ 9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych kamer termowizyjnych niechłodzonych 

z akcesoriami w ilości 6 zestawów jako doposażenie jednostek pływających w ramach                  

skutecznego wspomagania ochrony środowiska na polskich obszarach morskich do                         

magazynu Wydziału Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej             

w Gdańsku przy ulicy Oliwskiej 35.  

Specyfikacja dostawy - opis produktu: 

L.p. Opis produktu Ilość 

1.  

Zestaw przenośny kamery termowizyjnej 

niechłodzonej z akcesoriami. 

W skład każdego z 6 zestawów wchodzi: 

6 zestawów 

1.1.  
Ręczna kamera termowizyjna 

niechłodzona w obudowie 
1 szt. 

1.2.  Akumulatory wewnętrzne 

(zapewniające min. 8 godz. pracy) 
2 kpl. 

1.3.  Ładowarka akumulatorów 1 szt. 

1.4.  Podstawowy zestaw serwisowy 1 kpl. 

1.5.  Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. 

1.6.  Torba podręczna 1 szt. 

1.7.  Walizka transportowa 1 szt. 

1.8.  Przewód lub karta pamięci wraz z 

czytnikiem kart pamięci do zgrywania 

zarejestrowanych obrazów i video do 

komputera PC 

1 kpl. 

1.9.  Oprogramowanie z licencjami 1 kpl. 

2. CPV:  32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 

3. Wymagania dostarczanych kamer termowizyjnych na jednostki pływające: 

1) Wymagania szczegółowe dostarczanych kamer termowizyjnych na jednostki                          

pływające: 

 

a) Dostarczane kamery termowizyjne muszą być nowe, nigdzie wcześniej                              

nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzić z oficjalnego                     

kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej oraz dopuszczone do obrotu                         

w krajach Unii Europejskiej.   

b)  Kamery muszą być wyprodukowane w 2019 r.; 

 

2) Wymagania ogólne: 

a) Wymaga się zastosowania kamer termowizyjnych niechłodzonych, minimum 

trzeciej generacji; 
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b) Przenośne kamery termowizyjne z akcesoriami muszą być urządzeniami                            

zasilanymi akumulatorowo z wymiennych, powszechnie dostępnych                                

(nie dedykowanych) źródeł zasilania, spełniającymi wymagania typowe dla        

systemów zobrazowania, używanych przez operatora stacjonarnego. Dodatkowo 

dopuszcza się możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania kamery; 

c) Przenośne kamery termowizyjne z akcesoriami muszą zapewnić możliwość ich 

obsługi w każdej porze doby, przez cały rok i w każdych warunkach                                      

atmosferycznych, szczególnie o dużym zawilgoceniu i narażeniu na zachlapania 

wodą morską, bez dodatkowego źródła światła; 

d) Kamery termowizyjne muszą posiadać dwuoczny wizjer lub podwójny okular dla 

obserwacji dwuocznej; 

e) Barwa obudowy nie może demaskować pozycji urządzenia (wymagany kolor 

ciemnozielony lub czarny); 

f) Obudowa kamery musi umożliwić łatwe jej oczyszczanie; 

g) Zestaw przenośnej kamery termowizyjnej z akcesoriami musi być oznaczony 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym umieszczonym na tabliczce                        

znamionowej (ang. serial numer); 

h) Tabliczka znamionowa musi być przytwierdzona do obudowy w sposób trwały, 

zapobiegający jej usunięciu. Może być wykonana w formie czytelnego                                       

wygrawerowania oznaczeń na obudowie; 

i) Kamera musi posiadać obiektyw zabezpieczony przed zarysowaniem w czasie 

transportu; 

j) Wszystkie części kamery muszą być wykonane z materiałów odpornych na                     

korozję lub zabezpieczone przez korozją; 

k) Zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami nie może zawierać                           

materiałów radioaktywnych. 

 

3) Wymagania funkcjonalne: 

a) Zestaw przenośnej kamery termowizyjnej z akcesoriami musi zapewnić                             

regulację kontrastu (ang. contrast / gain) i jasności obrazu (ang. brightness)                      

zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym; 

b) Wizjer lub okular kamery muszą posiadać łatwo wymienne gumowe osłony 

ograniczające ilość światła bocznego docierającego do oczu obserwatora                          

podczas prowadzenia obserwacji. Do każdej kamery muszą zostać dostarczone 

dodatkowe (zapasowe) osłony obiektywu i okularów (po 2 komplety); 

c) Zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami musi zapewnić zmianę 

polaryzacji obrazu (ang. white hot / black hot); 

d) Zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami musi być odporny na 

zmianę biegunowości napięcia zasilającego i odwrotne przyłączenie zasilacza 

bateryjnego, 

e) Kamera musi umożliwiać przekaz video w czasie rzeczywistym przewodowo 

lub bezprzewodowo (RCA, WiFi itp.); 

f) Kamera musi umożliwiać zapis na wewnętrznym nośniku danych lub                                    

wymiennej, powszechnie dostępnej, karcie pamięci (np. SD / SDHC),                                 

obserwowanych obrazów w formacie jpeg, w maksymalnej rozdzielczości                    
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detektora, oraz nagrywania video (min. 60 min w formacie niewymagającym                     

stosowania kodeków i specjalnych licencji – np. AVI lub MPEG4). Zestaw                    

kamery powinien umożliwić zgranie zarejestrowanych obrazów i video                            

do  komputera PC (poprzez złącze typu USB). Jeżeli po podłączeniu kamery                

do komputera PC wymagane jest oprogramowanie do zgrywania                                         

zarejestrowanego materiału, musi być ono również dostarczone. Licencja na                                            

oprogramowanie musi być bezterminowa. 

4) Parametry techniczne kamery termowizyjnej: 

a) Detektor niechłodzony, nie wymagający obsługi o wielkości co najmniej 

640×480 pikseli; 

b) Widmowy zakres pracy detektora: obszar MWIR (3 ÷ 5µm) lub LWIR 

(7 ÷ 14µm). Dopuszczalna jest praca w podzakresach zakresów MWIR                           

lub LWIR; 

c) Czas uruchomienia (czas do osiągnięcia pełnej funkcjonalności) kamery:                       

nie dłuższy niż 2 minuty przy temperaturze otoczenia 20ºC ± 2°C; 

d) Przynajmniej jedno pole widzenia (HWFOV) o szerokości równej 7º ± 2º 

(w poziomie) lub zoom ciągły o zakresie zawierającym co najmniej wskazane 

pole widzenia; 

e) Kamera musi posiadać przynajmniej dwukrotny zoom elektroniczny; 

f) Obraz w każdym polu widzenia kamery musi być ostry i wyraźny, pozbawiony 

wad w postaci niepożądanych efektów wynikających z technologii produkcji 

ograniczających prowadzenie obserwacji (np. efekt Narcyza, halo, itp.), a także 

zakłóceń sygnałowych, które w jakikolwiek sposób wpływają na obraz; 

g) Zakres regulacji ostrości: co najmniej  w zakresie od 60 m do nieskończoności; 

h) Wartości zasięgów wykrycia, rozpoznania i identyfikacji celu typu człowiek 

o wymiarach 1,6 m × 0,6 m wyznaczone zgodnie z normą NATO STANAG No. 

4347 Edycja 1 z dnia 18.07.1995 „Definition of nominal static range 

performance for thermal imaging system” przy założeniu współczynnika 

ekstynkcji atmosfery 0,2 km-1, temperatury otoczenia 288°K oraz różnicy 

temperatur                     między celem a otoczeniem ΔT = 2°K muszą być nie 

mniejsze niż: 

- zasięg wykrycia 1 700 m, 

- zasięg rozpoznania 800 m, 

- zasięg identyfikacji 400 m; 

i) Wartości zasięgów wykrycia kamery muszą być wyznaczone na podstawie                    

przeprowadzonego pomiaru charakterystyki funkcji Minimalnej Rozróżnialnej 

Różnicy Temperatur MRTD zgodnie z normą NATO STANAG No. 4349:1995 

„Measurement of the minimum resolvable temperature difference (MRTD) of 

thermal cameras” przy temperaturze otoczenia 20ºC ± 2ºC dla najwęższego                    

optycznego pola widzenia kamery FOV (wymiar poziomy). Zabrania się                             

wykorzystania powiększenia cyfrowego; 

j) Zakres temperatur pracy (otoczenia): co najmniej w zakresie -25ºC ÷ 45ºC; 

k) Zakres temperatur składowania: co najmniej w zakresie -30ºC ÷ 55ºC; 

l) MTBF: nie mniej niż 5000 godz.; 
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m) Masa kamery wraz z akumulatorem zapewniającą co najmniej 4 godziny pracy 

(bez osłon, uprzęży i innych akcesoriów) nie może przekraczać 1000 g; 

n) Kamera musi być odporna przed zalaniem przy zanurzeniu na głębokość 1 m 

pod powierzchnią wody w czasie 30 minut (stopień ochrony min. IPX7); 

o) Oprócz detektora podczerwieni dopuszcza się zastosowanie również innych        

sensorów wbudowanych w kamerę termowizyjną. 

 

5) Akcesoria: 

Do każdej kamery muszą być dołączone akcesoria opisane poniżej: 

a) Zestaw akumulatorów: 

 akumulatory wewnętrzne muszą zapewniać minimum 8 godzinny czas pracy 

kamery. Dopuszcza się zastosowanie wymiennych lub dodatkowych                           

akumulatorów, jednak czas pracy na jednym komplecie akumulatorów                    

nie może być krótszy niż 4 godziny, 

 temperatura pracy: co najmniej w zakresie od -25ºC ÷ 45ºC; 

 zakres temperatur składowania akumulatorów: co najmniej w zakresie -30ºC 

÷ 55ºC; 

b) Ładowarki wchodzące w skład zestawu muszą spełniać następujące wymagania: 

 ładowarka akumulatorów musi być zasilana co najmniej z sieci niskiego                    

napięcia (230V / 50Hz) stosowanego w Polsce, 

 zakres temperatur pracy (otoczenia): nie mniejsza niż 0 ÷ 45ºC, 

 zakres temperatur składowania: nie mniejsza niż -20ºC ÷ 55ºC, 

 ładowarka musi posiadać funkcję automatycznej kontroli naładowania, o ile 

funkcji takiej nie ma zestaw akumulatorowy, 

 ładowarka (ładowarki) muszą zapewnić jednoczesne ładowanie wszystkich 

akumulatorów zapewniających 4 godzinną pracę ciągłą; 

c) Kabel lub karta pamięci wraz z czytnikiem kart pamięci do przegrywania zdjęć                      

wykonanych kamerą do komputera PC; 

d) Podstawowy zestaw serwisowy: 

 zestaw czyszczący do optyki, 

 zestaw czyszczący do obudowy, 

 zestaw narzędzi i akcesoriów zapewniający wykonanie czynności                                   

obsługowych przez operatora (o ile są przewidziane przez producenta); 

e) Instrukcja obsługi: 

 instrukcja obsługi musi być w języku polskim, 

 instrukcja obsługi musi być w formie książki formatu nie większego niż A5 

oraz musi posiadać laminowane karty, co umożliwi jej długotrwałe                              

użytkowanie w trudnych warunkach, 

 instrukcja obsługi musi zawierać opis podstawowych czynności                                       

zapewniających użytkownikowi właściwe wykorzystanie sprzętu do                            
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prowadzenia obserwacji oraz wykonywania czynności obsługowych przez 

operatorów; 

f) Torba podręczna: 

 do każdego zestawu wymagana jest torba podręczna wielokrotnego użytku, 

odporna na mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie), w kolorze ciemnym 

(czarny lub ciemnozielony). 

 torba musi pomieścić kamerę wraz z dwoma kompletami akumulatorów.                  

Dopuszcza się rozwiązanie w formie torby na ramię lub małego plecaka.        

Rozmiar torby ma być dostosowany do gabarytów kamery i akumulatorów,                      

nie może być dużo większy od przenoszonej kamery wraz z akumulatorami 

z jednoczesnym zapewnieniem możliwości jej swobodnego wkładania                           

i wyjmowania. Kieszenie w torbach muszą być tak wykonane, aby                                  

zabezpieczyć przenoszony sprzęt przed wypadnięciem i swobodnym                                             

przemieszczaniem się podczas przenoszenia, 

 wszystkie dostarczone torby muszą być identyczne, 

 dopuszcza się zmianę koloru toreb za zgodą Zamawiającego. 

g) Walizka transportowa: 

 walizka transportowa musi pomieścić kamerę oraz wszystkie akcesoria              

wymienione w punkcie 3 podpunkt 4 a-f), 

 walizka transportowa musi zabezpieczać przenoszoną lub przewożoną                     

kamerę termowizyjną z akcesoriami przed wypadnięciem i swobodnym                 

przemieszczaniem się podczas przenoszenia, przewożenia w różnych                     

środkach transportu lub magazynowania (konstrukcja i wykonanie walizki 

muszą zapewniać bezpieczeństwo znajdującej wewnątrz zawartości), 

 opakowanie transportowe musi być wielokrotnego użytku, 

 do każdego zestawu kamery wraz z akcesoriami wymagana jest jedna walizka 

transportowa koloru czarnego lub ciemnozielonego, 

 wszystkie dostarczone walizki transportowej muszą być identyczne, 

 dopuszcza się zmianę koloru walizki transportowej za zgodą Zamawiającego. 

6) Oprogramowanie: 

Wraz z urządzeniami musi zostać dostarczone oprogramowanie wraz                                               

z bezterminową licencją, jeżeli taka jest wymagana, umożliwiające spełnienie                      

funkcjonalności wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Aktualna wersja oprogramowania zostanie przekazana na nośniku danych (np. płyta 

CD / płyta DVD, elektroniczny nośnik danych np. dysk pendrive), a także zostanie 

udostępniony link do ściągnięcia aktualnej wersji oprogramowania ze strony                           

producenta lub innej strony, jeżeli oprogramowanie jest dostępne do ściągnięcia 

przez sieć Internet. 

Na zakończenie okresu gwarancyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszystkie hasła do poszczególnych programów (o ile takie będą miały                                       

zastosowanie). 
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Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy _______________________________________________________________________ 

REGON: ________________________________      NIP: _______________________________________ 

Telefon _________________________________      Telefax _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35  

80-563 Gdańsk  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kamer termowizyjnych, 

składamy niniejszą ofertę. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy 

dotyczących w szczególności terminu wykonania i warunków płatności, za następującą cenę ryczałtową: 

 

Cena brutto ____________________________________________ złotych. 

 

Powyższa cena została obliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny oferty, zawartym w punkcie 

4.4. rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

W nawiązaniu do kryterium oceny ofert okres gwarancji na dostarczone kamery termowizyjne, deklarujemy 

następujący okres gwarancji na dostarczone kamery termowizyjne: ……... miesięcy. 
/co najmniej 48 miesięcy/ 

 

W nawiązaniu do kryterium oceny ofert czas dostawy nowej kamery termowizyjnej w przypadku 

stwierdzenia wady dostarczonej kamery termowizyjnej deklarujemy następujący czas dostawy nowej 

kamery termowizyjnej w przypadku stwierdzenia wady dostarczonej kamery termowizyjnej: …………. dni. 

 

Oferujemy dostawę następujących urządzeń:  

- 6 zestawów przenośnych kamery termowizyjnej niechłodzonej z akcesoriami o numerze katalogowym 

producenta: ________________________________________________________________, 

wyprodukowanych przez: ________________________________________________________________; 

 

 

Zamówienie wykonamy: 

a) samodzielnie* 

b) przy udziale podwykonawcy/ów*  

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

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

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

/należy podać zakres czynności powierzony podwykonawcy, oraz jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również nazwy firm proponowanych podwykonawców/ 
* Niepotrzebne skreślić 
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Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy 

warunki płatności. 

Oświadczamy, że 1: 

łniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

ych osobowych innych, niż bezpośrednio nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 3 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

_____________, dnia ____.____.2019 r. 

Podpisano ______________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 
UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać  

się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 
 

1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 

średniorocznie mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie  przekracza  
43 milionów EURO. 
**

 Rozporządzenie 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) 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

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

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

kamer termowizyjnych, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1  

pkt 12-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawę kamer termowizyjnych, oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

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

w Rozdziale 3 pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca,  

którego reprezentuję podlega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

   

   

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

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

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  

odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1……………………………. 

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

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonana nw. zamówienia: 

„………………………………………………………………………………………………..” 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

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

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

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: 

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

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

 

Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy, 

będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy. 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: 

 zdolności technicznej lub zawodowej 

 
2 np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

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

 
3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
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UMOWA NR _______________ 

 

zawarta _______________ w Gdańsku pomiędzy – Skarbem Państwa 

Morskim Oddziałem Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk 

NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – _______________________________________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

 ___________________________________________________________________________________ 

NIP: ______________, REGON: _______________, reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________________ 

zarejestrowanym w _______________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr 12/ZP/2019), o następującej treści: 

 

 

Rozdział 1. 

 Przedmiot umowy 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego                            

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przenośnych kamer termowizyjnych niechłodzonych                       

z akcesoriami, zwanych dalej „kamerami” w ilości 6 zestawów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Dostarczone kamery muszą być: 

1) Fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzić 

z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej oraz dopuszczone do obrotu                         

w krajach Unii Europejskiej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży                       

w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy sprzętu oświadczenie producenta sprzętu lub jego 

polskiego przedstawiciela o dacie produkcji sprzętu oraz o pochodzeniu dostarczonych urządzeń.   

2) Wyprodukowane w 2019 roku  

 

Rozdział 2.  

Warunki realizacji 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie       

z wymaganiami Zamawiającego.  

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

 

§ 4 

Miejsce realizacji umowy: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza, ul. Oliwska 35,                       

80-563 Gdańsk (Magazyn Główny Wydziału Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży 

Granicznej). 

 

§ 5 

1. Dostawa kamer  nastąpi w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 13.00 o planowanej dostawie kamer  

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego faksem lub telefonicznie (nr faksu: 58 524 27 23,                                

nr tel.: 58 524 20 23, kom. 721 961 591) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu kamer do 

siedziby Zamawiającego do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu obioru dostawy. 
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3. Protokół odbioru dostawy sporządza Wykonawca.  

4. Protokół odbioru dostawy musi zawierać: 

typ i symbol kamer, nazwę producenta, ilość, datę produkcji, datę przekazania, dane Wykonawcy                        

i Zamawiającego, osobę/y przekazującą/e, osobę/y odbierającą/e, wraz z ich podpisami. 

5. Odbiór kamer nastąpi wyłącznie w przypadku dostawy kamer zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Umowie i  Opisie przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową, jakościową albo niezgodną z opisem przedmiotu 

zamówienia Zamawiający niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie 

Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając termin na jej usunięcie. Skutki wadliwej dostawy 

traktowane będą jako uchybienie w terminie dostawy i stosowane do niej będą kary umowne określone 

w § 10 ust. 1 pkt 1  Umowy. 

7. Protokół odbioru dostawy ze strony Zamawiającego podpisze …………………………………………..   

8. Strony postanawiają, iż zmiana osoby uprawnionej do podpisania protokołu odbioru dostawy wymaga 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy.  

 

Rozdział 3.  

Wynagrodzenie 

 

§ 6 

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  _________________ zł, brutto  (słownie złotych: ________________),                  

w tym obowiązująca stawka podatku VAT. Podana kwota obejmuje wszystkie koszty związane                              

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym transport i nie może ulec zmianie. 

 

Rozdział 4.  

Warunki płatności 

 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną umowę należne mu wynagrodzenie na podstawie 

faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury  

będzie podpisany przez obie Strony Umowy protokół obioru dostawy, o którym mowa w § 5 Umowy.   

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur) zgodnie                     

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie pdf na adres 

Zamawiającego: faktury.morski@strazgraniczna.pl 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w ust. 2 . 

 

 
Rozdział 5.  

Oświadczenie gwarancyjne  

 

§ 8 

1. Wykonawca, oświadcza że udziela gwarancji jakości na dostarczone kamery na okres 

____________________________ miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż 48 miesięcy), 

licząc od dnia dostarczenia kamer do siedziby Zamawiającego i podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w § 5 Umowy. Oświadczenie powyższe stanowi 

oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie 

deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych.  

3. W zakresie wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i ich wpływu na termin 

gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego.  

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  
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§ 9 

1. Wszelkie reklamacje oraz stwierdzone wady w ramach udzielonej gwarancji będą zgłaszane przez 

Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: __________ lub za pomocą czynnego całą 

dobę faksu Wykonawcy: ___________. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: 

………………………………………… lub za pomocą czynnego całą dobę faksu Zamawiającego:        

(58) 524-27-23, podając w nim datę i godzinę otrzymania zgłoszenia. Zmiana adresów poczty 

elektronicznej lub numerów faksów następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, 

potwierdzone jego przyjęciem przez drugą stronę i nie wymaga aneksu do Umowy.  

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości wymieni wadliwą kamerę na nową  w terminie 

_____________________________________(zgodnie z ofertą) dni roboczych licząc od dnia 

powiadomienia Wykonawcy w sposób określony w ust. 1. Wymiana wadliwej kamery na nową zostanie 

uznana za zakończoną w dniu podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy raportu    

z dostawy nowej kamery. 

3. Do wykonywania czynności określonych w ust. 1. Zamawiający upoważnia 

…………………………….. tel. ………………., kom. …………….. . 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie 

Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Wymiana wadliwych kamer termowizyjnych na nowe w okresie gwarancji jakości wraz z dostawą do 

siedziby Zamawiającego dokonywana  będzie przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości 

nieodpłatnie.  

6. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o wadzie musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

nr umowy, adres i dane zgłaszającego wadę, dane Wykonawcy oraz opis zgłaszanej wady. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po każdej wymianie kamery na nową w ramach gwarancji 

jakości raport z dostawy nowej kamery. Raport z dostawy nowej kamery termowizyjnej musi zawierać: 

numer umowy, datę zgłoszenia wady, datę dostawy nowej kamery termowizyjnej, rodzaj i opis wady, 

typ i symbol kamery termowizyjnej, nazwę producenta, ilość, datę produkcji kamery termowizyjnej, 

datę przekazania, osobę/y przekazującą/e, osobę/y odbierającą/e wraz z ich podpisami. 

 

Rozdział 6. 

Kary umowne 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa 

w § 6 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu wykonania umowy określonego w § 3 umowy,  

2) za zwłokę w wymianie wadliwej kamery na nową w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady                         

w wysokości 0,05 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu na usunięcie stwierdzonych 

wad.  

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 umowy, 

2. Naliczona kara zostanie odpowiednio potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy albo zapłacona w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie 

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Kary określone w ust. 1 pkt 1- 2 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. 

zdarzeń zewnętrznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i im zapobiec mimo zachowania 

najwyższej staranności, mającej istotny wpływ na realizację umowy. 

4. W przypadku powstania szkody w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania  

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oprócz kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać 

naprawienia szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego. 
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Rozdział 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

(z uwzględnieniem podatku VAT), co stanowi kwotę ………………………zł (słownie zł: 

………………………………………………………………………….….00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pełnej wysokości przed 

zawarciem umowy w formie …………………………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie ulokowane na oprocentowanym rachunku 

bankowym wskazanym przez Zamawiającego i zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi              

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania umowy 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone                

w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną, a pozostała część tj. 30% wysokości zabezpieczenia, czyli kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność                           

w związku z niewykonaniem umowy w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia. W przypadku                           

nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązania w powyższym zakresie Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

7. Koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 

 
Rozdział 8  

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.  

 

 § 13 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie. 

 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej 

wysokości. 
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§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 16 

Każda ze Stron umowy zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania drugiej Strony, za potwierdzeniem 

odbioru powiadomienia, o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie 

na ostatnio wskazany adres. 

 

§ 17 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

   § 18 

Tytuły rozdziałów niniejszej umowy mają jedynie charakter porządkowy i nie przesądzają sposobu 

interpretacji poszczególnych postanowień umownych. 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista załączników  

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


