
Szanowni Państwo, 
 
Dział Zamówień Publicznych informuje, że została podpisana umowa na  
sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej  na 24 miesiące 
tzn do grudnia 2012 roku . 
Postępowanie ZP/508/055/D/10 prowadzone było w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39-46 ustawy Pzp. 
 
Umowa będzie realizowana przez firmę: 
PROCURATOR  BHP Spółka z o.o. ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń 
Z przedstawicielstwem w Gdyni ul. Hutnicza 36 C 
Tel. 058/667-30-16 fax 058/667-30-17 mail: jacek.czajkowski@procurator.pl 
Osoba odpowiedzialna  za realizację ze strony Wykonawcy: 
Jacek  Czajkowski  601-495-497  
 
Realizacja zamówienia: 
1/ Jednostki organizacyjne wysyłają zamówienie na wyroby– (zgodne ze złożonym 
do  postępowania ZP/ 508/055/D/10 zapotrzebowaniem) w ilościach wynikających z 
bieżących potrzeb. Formularz zamówienia– stanowi załącznik  do niniejszego pisma, 
wysyłacie Państwo do Działu Gospodarczego na adres: 
Iwona Zajczyk: iwona@pg.gda.pl   
2/ Realizacja następuje w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia u 
Wykonawcy. 
3/ Wykonawca realizuje dostawę po wcześniejszym ( telefonicznym, faxowym lub 
mailowym) uzgodnieniu z Pa ństwem daty i godziny dostawy . 
4/ Potwierdzenie odbioru następuje przez podpisanie protokołu  odbioru  po 
sprawdzeniu  przez Państwa zgodności dostarczonej partii wyrobów z zamówieniem 
pod względem ilości, rodzaju i jakości dostarczonego asortymentu. Podpisany 
protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. Termin płatności – 21 dni od daty 
otrzymania faktury. Przekroczenie terminu płatności faktury może skutkować 
naliczeniem odsetek ustawowych ze strony Wykonawcy. 
5/ W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych wyrobów  z Państwa 
zamówieniem nie  należy dokonywać odbioru  tych wyrobów, a Wykonawca w ciągu 
3 dni roboczych winien  dostarczyć wyroby  zgodne z zamówieniem. 
6/ Dostawę uważamy za zrealizowaną w terminie jeżeli WSZYSTKIE  POZYCJE 
zamieszczone w  zamówieniu znajdą się u Państwa. 
 
Jednostki zamawiają tylko te wyroby, które zostały zgłoszone   w zapotrzebowaniu 
przesłanym do Działu Zamówień Publicznych. 
Możliwość skorzystania z opcji następuje w momencie wyczerpania zamówienia 
podstawowego na dany wyrób  dla wszystkich jednostek całej Uczelni . 
Instrukcje użytkowania , które otrzymacie Państwo wraz z zamawianymi środkami 
ochrony osobistej muszą być w języku polskim! 
Certyfikaty i deklaracje zgodności na poszczególne wyroby ( w wersji papierowej) 
będą znajdowały się w Dziale BHP ( budynek Chemii C parter).  
Umowa i formularz cenowy znajduje się na stronie Działu Zamówień Publicznych: 
www.administracja.pg.gda.pl/dzp 
Z poważaniem: 
Dorota Mizgier 


