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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie do kontroli paszportów i dokumentów podróży musi umożliwiać analizę obrazu
w świetle o różnych długościach fal, szybką weryfikację różnego rodzaju budzących
wątpliwości dokumentów, dając tym samym pewność wykrycia fałszerstwa.
Urządzenie musi być wyposażone w:
–
–



















Źródło światła białego ( m.in. górne, ukośne, do weryfikacji hologramów, koaksjalne,
przechodzące);
Źródło światła UV (górne co najmniej 365, 313 oraz 254 nm) z jednoczesnym
zachowaniem pełnej ochrony dla oczu i skóry;
Źródło światła podczerwonego umożliwiać kontrole zabezpieczeń w podczerwieni dla
długości fal 700nm, 870nm, 950nm ±10nm, z odpowiednimi filtrami;
urządzenie musi posiadać możliwość wykonania luminescencji UV w różnych
długościach fal;
cyfrową kamerę kolorową min. klasy FULL HD (1920x1080 pikseli) umożliwiającą
powiększenie w zależności od monitora w zakresie 40-73x lub większym;
zestaw filtrów odcinających działających w zakresie widma podczerwonego;
szereg źródeł światła potrzebnych do pełnej kontroli zabezpieczeń: 254, 313, 365, 400,
450, 470, 505, 530, 590, 700, 870, 950 , które współpracują z odpowiednimi filtrami;
źródło światła odbitego (widzialne i IR) oraz światła przechodzącego (widzialne i IR);
światło przechodzące białe i podczerwone z regulacją jego jasności;
moduł umożliwiający kontrolę zabezpieczeń anty-Stokesowskich;
możliwość kontroli zabezpieczeń folii wewnątrz - odbiciowej (retrorefleksyjnej),
zabezpieczającej dokument;
urządzenie musi posiadać możliwość odczytu i kontroli zabezpieczeń biometrycznych
RFID stosowanych w polskich i zagranicznych dokumentach tożsamości – np.
paszportach biometrycznych;
urządzenie musi mieć możliwość naniesienia ustawień, w których będzie można wykryć
nieuprawnione zmiany w piśmie, wykrywać pismo, które zostało zamazane oraz inne
skreślenia;
urządzenie powinno mieć możliwość odczytu/analizy kodów kreskowych;
urządzenie musi posiadać możliwości konstrukcyjne zapewniające analizę dokumentów
większych od standardowych dokumentów paszportowych (np. dokumenty w formacie
A4);
urządzenie musi mieć opcję analizy poprawności MRZ,
komputer PC wraz z monitorem w pełni kompatybilny z opisywanym powyżej
urządzeniem oraz oprogramowaniem specjalistycznym do współpracy z urządzeniem
spełniającym następujące wymogi:
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–
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monitor o parametrach nie gorszych niż: wielkość min. 27”, rozdzielczość min.
3840 x 2160 (UHD 4K), częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz, jasność
min. 350 cd/m2, kąty widzenia 178°, 178°,
• program umożliwiać powinien porównanie zebranego obrazu z zapisanym na
twardym dysku komputera wzorcem, porównanie tych obrazów odbywa się w
czasie rzeczywistym;
• program powinien importować wzorce z innych formatów (np. bmp);
• program umożliwiać powinien eksportowanie wzorców do innych formatów (np.
bmp, jpeg, tiff);
• program umożliwić powinien tworzenie słownika wzorców z możliwością
podejrzenia każdego zapisanego na dysku pliku graficznego w wyżej
wymienionych formatach;
• program umożliwić powinien wyświetlenie obrazu w czasie rzeczywistym na
ekranie komputera;
• program posiadać powinien funkcje pomiarowe (możliwa kalibracja urządzenia,
dzięki czemu możliwe jest otrzymywanie wyników w mm);
• program powinien umożliwiać przycinanie obrazu uzyskanego w wyniku
przeprowadzonej analizy dokumentu;
• program powinien umożliwiać, za pośrednictwem jednego przycisku, cofniecie
naniesionych zmian i powrót do poprzednich ustawień, przed naniesieniem tych
zmian;
• możliwość pobrania z urządzenia tylko pojedynczej klatki;
• wyświetlenie obrazu zapisanego na dysku komputera;
• możliwość nałożenia dwóch obrazów na siebie w celu porównania;
• wyostrzenie obrazu;
• inwersja obrazu;
• korekcja cieni;
• rotacja obrazu;
• pomiar odległości między dwoma punktami;
• pomiar długości dowolnej krzywej;
• pomiar kąta między dwiema przecinającymi lub nie przecinającymi się prostymi;
• nałożenie na obraz siatki pomiarowej z dowolną podziałką;
• pomiar koloru w punkcie lub średniego koloru w wydzielonym obszarze;
Urządzenie powinno być wyposażone i łączyć się z komputerem za pomocą złącza USB
2.0 lub wyższy.
Zasilanie sieciowe (230V/50Hz);
Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, polegający na zapewnieniu części zamiennych oraz ich montażu do urządzenia
w okresie 24 miesięcy po upływie gwarancji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr 10/ZP/2020

załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

Nazwa Wykonawcy_______________________________________________________________________________
Adres Wykonawcy________________________________________________________________________________
REGON: _______________________________

NIP: ________________________________________________

Telefon ________________________________

Telefax ______________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________________

OFERTA
Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego
na dostawę trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych
w Gdańsku i Gdyni, 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.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy
warunki płatności.
Oferujemy dostawę trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść
granicznych w Gdańsku i Gdyni:
_______________________________________________________________________________________
/podać producenta i model urządzenia/

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy dotyczących
w szczególności terminu wykonania i warunków płatności, za następującą cenę brutto:
______________________________________________
Oświadczamy, że oferowane urządzenia do badania autentyczności dokumentów będą posiadały następującą
specyfikację techniczną:

Parametr

Potwierdzenie
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)

Źródło światła białego ( m.in. górne, ukośne, do weryfikacji hologramów, koaksjalne,
przechodzące);
Źródło światła UV (górne co najmniej 365, 313 oraz 254 nm) z jednoczesnym
zachowaniem pełnej ochrony dla oczu i skóry;
Źródło światła podczerwonego umożliwiać kontrole zabezpieczeń w podczerwieni
dla długości fal 700nm, 870nm, 950nm ±10nm, z odpowiednimi filtrami;
Możliwość wykonania luminescencji UV w różnych długościach fal;
Cyfrowa kamera kolorową min. Klasy full hd (1920x1080 pikseli) umożliwiająca
powiększenie w zależności od monitora w zakresie 40-73x lub większym;
Zestaw filtrów odcinających działających w zakresie widma podczerwonego;
Szereg źródeł światła potrzebnych do pełnej kontroli zabezpieczeń: 254, 313, 365,
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Parametr
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Potwierdzenie
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)

400, 450, 470, 505, 530, 590, 700, 870, 950 , które współpracują z odpowiednimi
filtrami;
Źródło światła odbitego (widzialne i IR) oraz światła przechodzącego (widzialne i
IR);
Światło przechodzące białe i podczerwone z regulacją jego jasności;
Moduł umożliwiający kontrolę zabezpieczeń anty-Stokesowskich;
Możliwość kontroli zabezpieczeń folii wewnątrz - odbiciowej (retrorefleksyjnej),
zabezpieczającej dokument;
Możliwość odczytu i kontroli zabezpieczeń biometrycznych RFID stosowanych w
polskich i zagranicznych dokumentach tożsamości – np. Paszportach
biometrycznych;
Możliwość naniesienia ustawień, w których będzie można wykryć nieuprawnione
zmiany w piśmie, wykrywać pismo, które zostało zamazane oraz inne skreślenia;
Możliwość odczytu/analizy kodów kreskowych;
Możliwość analizy dokumentów większych od standardowych dokumentów
paszportowych (np. Dokumenty w formacie A4);
Opcja analizy poprawności MRZ,;
Urządzenie powinno być wyposażone i łączyć się z komputerem za pomocą złącza
USB 2.0 lub wyższy.
Zasilanie sieciowe (230V/50Hz);
Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegający
na zapewnieniu części zamiennych oraz ich montażu do urządzenia w okresie 24
miesięcy po upływie gwarancji.
Parametry komputera wchodzącego w skład zestawu razem z urządzeniem do badania autentyczności
dokumentów:
Komputer PC w pełni kompatybilny z oferowanym urządzeniem oraz
oprogramowaniem specjalistycznym do współpracy z urządzeniem
Monitor o parametrach nie gorszych niż: wielkość min. 27”, rozdzielczość min. 3840
x 2160 (uhd 4k), częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 hz, jasność min. 350
cd/m2, kąty widzenia 178°, 178°,
Właściwości oprogramowania specjalistycznego do współpracy z urządzeniem do badania
autentyczności dokumentów:
Możliwość porównania zebranego obrazu z zapisanym na twardym dysku komputera
wzorcem, porównanie tych obrazów odbywa się w czasie rzeczywistym;
Możliwość importowania wzorców z innych formatów (np. Bmp);
Możliwość eksportowania wzorców do innych formatów (np. Bmp, jpeg, tiff);
Możliwość tworzenia słownika wzorców z możliwością podejrzenia każdego
zapisanego na dysku pliku graficznego w wyżej wymienionych formatach;
Wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym na ekranie komputera;
Funkcje pomiarowe (możliwa kalibracja urządzenia, dzięki czemu możliwe jest
otrzymywanie wyników w mm);
Możliwość przycinania obrazu uzyskanego w wyniku przeprowadzonej analizy
dokumentu;
Możliwość cofnięcia naniesionych zmian i powrót do poprzednich ustawień, przed
naniesieniem tych zmian - za pośrednictwem jednego przycisku,
Możliwość pobrania z urządzenia tylko pojedynczej klatki;
Możliwość wyświetlenia obrazu zapisanego na dysku komputera;
Możliwość nałożenia dwóch obrazów na siebie w celu porównania;
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Potwierdzenie
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)

Parametr
Wyostrzenie obrazu;
Inwersja obrazu;
Korekcja cieni;
Rotacja obrazu;
Pomiar odległości między dwoma punktami;
Pomiar długości dowolnej krzywej;
Pomiar kąta między dwiema przecinającymi lub nie przecinającymi się prostymi;
Nałożenie na obraz siatki pomiarowej z dowolną podziałką;
Pomiar koloru w punkcie lub średniego koloru w wydzielonym obszarze;

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczone urządzenia: ______________ miesięcy.
/okres nie krótszy niż 36 miesięcy/

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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
podwykonawcy:

wykonanie

niżej

wymienionych

części

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku wpisu
Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)

Oświadczamy, że 1:
idziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.
nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1
 TAK
 NIE
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

_____________, dnia ____.____.2020r.
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.
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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.
2
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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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

_______________________________
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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych w Gdańsku
i Gdyni, 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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na dostawę trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych
w Gdańsku i Gdyni, 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 polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Lp.

Nazwa i adres podmiotu trzeciego

..............................................
miejscowość i data

Zakres udostępnionych zasobów

.................................................................................
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 2019r., poz. 1843 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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Załącznik nr 5 – wzór zobowiązania

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 dniu __________________ w Gdańsku pomiędzy:
Skarbem Państwa – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, zwanym w
dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
NIP 583-10-66-122, REGON 000514242, w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa z dnia 24 lutego 2020 r. (Porozumienie nr 53/2020 z dnia 24.02.2020 r.) Morski Oddział
Straży Granicznej im. płk. K. Bacza z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Oliwskiej 35, zwany dalej
„Zamawiającym”, reprezentowany przez:
a
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż 3 kompletów urządzeń do badania autentyczności dokumentów typu
………. zgodnie z ofertą z dnia ……………………roku zwanego dalej „urządzeniami”, stanowiącą
integralną część umowy.
§2
1. Miejsce dostawy: Morski Oddział Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży urządzeń nowych, kompletnych, w nienaruszonym,
bezzwrotnym opakowaniu, wolnych od wad.
§3
1. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem i na własne ryzyko.
2. Termin realizacji umowy: do …… r.
3. Odbioru urządzeń w zakresie jakościowym będzie dokonywał przedstawiciel Morskiego Oddziału Straży
Granicznej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz szczegółowego spisu części wchodzących
w skład kompletu przygotowanych przez Wykonawcę.
4. W przypadku dostarczenia urządzeń niezgodnych z treścią umowy, Morski Oddział Straży Granicznej
niezwłocznie po podjęciu wiadomości, wezwie Wykonawcę do dostarczenia urządzeń wolnych od wad,
wyznaczając termin na ich dostarczenie. Skutki dostawy urządzeń dotkniętych wadą/niekompletnych są
przewidziane w § 7 i traktowane jako uchybienie w terminie dostawy.
5. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający może
odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni.
§4
1. Wartość umowy, w dniu jej zawarcia, wynosi ………. zł brutto, (słownie: ……………… złotych
00/100) w tym podatek VAT.
2. Do ceny brutto wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Cena nie może ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.
§5
1. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Pomorski Urząd Wojewódzki, 80 - 810
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, NIP 583-10-66-122, REGON 000514242.
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2. Podstawą do wystawienia faktury i rozliczenia za przedmiot umowy będzie podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Sprzedającego protokół zdawczoodbiorczy bez uwag.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego § 1 nastąpi przelewem na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy o numerze
…………………………………………. w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Pomorski Urząd
Wojewódzki wraz z kopią protokołu odbioru dokumentacji.
4. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktury wraz z kopią
protokołu odbioru dokumentacji w formie elektronicznej (e-faktur) w formacie pdf na adres:
zok@gdansk.uw.gov.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatków od towarów i
usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
5. W przypadku podania przez Wykonawcę rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy o
podatku od towarów i usług, który na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie podatników
VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą
za fakturę, bez konsekwencji naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, do czasu dopełnienia przez
Wykonawcę formalności związanych z ujawnieniem rachunku bankowego w wykazie podatników VAT.
O podjętych w tym przedmiocie czynnościach Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego z
jednoczesnym wskazaniem wydłużonego terminu płatności.
6. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest podatnikiem podatku VAT.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia
następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie opóźnienia w dostawie w wysokości 0,2 %
wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,
o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej
w § 4 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonych urządzeń/urządzenia..
3. Naliczone kary zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego
faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
4. Kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 podlegają kumulacji.
5. W przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oprócz
kary, Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§8
1. Przedmiot umowy objęty będzie …. - miesięczną gwarancją jakości liczoną od daty podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego w tym bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego urządzeniem.
Udzielona gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do gwarancji stosuje
się przepisy art. 577 i następne kodeksu cywilnego.
3. Termin rękojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakości
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§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu w formie
pisemnej.
§ 10
Sprzedający zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia umownego, do przeprowadzenia bezpłatnego
szkolenia w zakresie obsługi urządzenia w miejscu użytkowania urządzenia tj. Placówka Straży Granicznej w
Gdańsku ul. Słowackiego 200 oraz Aleja Solidarności 1B81-336 Gdynia a także dostarczy instrukcje obsługi
w języku polskim, do oprogramowania i urządzeń. Szkolenie zostanie przeprowadzone nie później niż termin
określony w § 3 pkt 2. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia Sprzedający dostarczy nie później niż
siedem dni roboczych od daty zakończenia szkolenia
§ 11
Sprzedający nie może bez zgody Kupującego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§13
Zamówienia udzielono bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z jej art. 4, pkt.8.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego w Gdańsku właściwego ze względu na siedzibę Kupującego.
§ 16
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego z art. 13
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)
stanowi załącznik do umowy.
§ 17
Umowę sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Kupującego jeden dla
Sprzedającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik do umowy
Klauzula informacyjna
Zamawiający informuję, że
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Wojewoda
Pomorski, adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
iod@gdansk.uw.gov.pl lub poprzez wyżej wskazany adres do korespondencji.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane
przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wyłącznie w celu wykonania niniejszej
umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
jest art. 6 ust. 1 litera b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w zakresie
przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c
(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust.
1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie
stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:
 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego;
 inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków
wynikających z umowy lub przepisów prawa;
Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upoważnionych pracowników.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo
iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez
wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną przez okres
50 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia umowy, zgodnie
z przepisami dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych warunkuje możliwość zawarcia umowy.

