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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

Nr postępowania: PZ/04/2018/EP/EX 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiektywu oraz śrub antywibracyjnych do obiektywu 
w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia 
innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-
00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 
oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). Szczegółowa specyfikacja 
techniczna przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej:  
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Liczba 
[j.m.] 

Specyfikacja techniczna 

1 Obiektyw 1 sztuka 

 Długość ogniskowa: 16mm, 
 Zakres otwarcia przesłony: F1.4 – Zamknięta,  
 Kąt widzenia (dla sensora 2/3”) w zakresach: 

24°-26° x 28°-30°, M.O.D 400mm lub 
mniejsza, 

  Zakres fali: światło widzialne + bliskie IR, 
  Transmitancja dla fali o długości 850nm: 

>95%. Mocowanie: C-Mount, 
  Waga: <35g. 

2 
Śruby antywibracyjne do 
obiektywu 

1 sztuka 

(opakowanie) 

 Śruby antywibracyjne pasujące do obiektywu z 
pozycji 1 tabeli, 

 Liczba śrub w opakowaniu - 100 sztuk,  

 Śruby po zamontowaniu nie mogą wystawać 
poza obrys obiektywu. 

 

Warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę 
1. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi być 

fabrycznie nowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia cechuje się wysoką jakością, 
i zapewnia należyte bezpieczeństwo. 

3. Zamawiający zastrzega, iż urządzenie musi być objęte gwarancją producencką bądź 
wykonawczą na okres minimum 1 roku. 

4. W ramach udzielonej gwarancji wykonawczej Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 15 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia 
wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji wykonawczej obciążają Wykonawcę. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi, którą objęty jest przedmiot zamówienia. Okres rękojmi biegnie od dnia 
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia lub terminu wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad. 
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6. W ramach udzielonej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu 
zamówienia na fabrycznie nowy, wolny od wad, w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wady przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń uszkodzenia (tj. dokumentu 
wszczynającego procedurę skorzystania z gwarancji lub rękojmi) w dni robocze faksem lub 
drogą elektroniczną. 
 

Warunki gwarancji producenckiej  
Gwarancja producencka jest gwarancją niezależną w stosunku do gwarancji udzielanej przez 
Wykonawcę, jej zakres i czas trwania określony został przez producenta danego sprzętu 
to producent danego sprzętu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wykonanie tejże 
gwarancji. 

 
INNE ZAPISY  
Zapisy dotyczące m.in. kwestii płatności, miejsca i warunków odbioru dostawy znajdują się 
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 
 
 

na oryginale pieczęć i podpis 
Piotr Markowski 

Kierownik Zespołu Realizacji 
i Wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

  


