
Centralny nr postępowania. ZP-181/022/D/07    Gdańsk, dnia 03-08-2007 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości powyżej 211.000 EURO 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej , 80-952 Gdańsk, ul Gabriela Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 24 11, 
e-mail: zp@task.gda.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

dostawę dwóch routerów 10-Gigabit Ethernet  
Wielkość lub zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch jednakowych 
routerów 10 Gigabit Ethernet, fabrycznie nowych, posiadających gwarancję producenta, 
spełniających parametry zawarte w dokumencie: „Wymagania techniczne dla routera 10 
Gigabit Ethernet” , stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

− kod CPV 32420000-3 

Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul Gabriela Narutowicza 
11/12 pok. 252 lub drogą elektroniczną, po uprzednim przesłaniu zapotrzebowania na adres 
e-mail: zp@task.gda.pl.  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl  

Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK 

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy 

O udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 22, ust. 1 punkty 1-4, Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże: 
− dysponowanie 2 osobami, posiadającymi kwalifikacje w zakresie obsługi, instalacji i 

serwisu oferowanych urządzeń lub równoważnych, 
− wykonanie w okresie trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw routerów 
i innego osprzętu aktywnego do sieci komputerowych (np. switchy, modemów, 
konwerterów itp.) na łączną kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł brutto,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 

− posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie co najmniej  
w wysokości 1.200.000,00 zł. Z opinii bankowej lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej musi wprost wynikać informacja określająca 
kwotową wysokość środków posiadanych na koncie lub zdolności kredytowej. 

mailto:zp@task.gda.pl


4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie 
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą również ubiegać się wspólnie, zgodnie z art. 23, 
ustępy 1 - 3, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W zakresie warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w ppkt 1 – 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia mogą te warunki spełniać łącznie. W zakresie warunku udziału  
w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 4 warunek musi spełniać każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wadium 20.000,-zł 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

cena    - 100% 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  Gdańsk, ul. G Narutowicza 11/12, 
Gmach Główny, I piętro, sekretariat - pokój 253 
 
Termin składania ofert upływa dnia 27-09-2007 r. o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia. dnia 27-09-2007 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego 
Termin związania ofertą wynosi 60dni. 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego system zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Marek Majewski     – tel. 0 58 – 347 26 50 – zamówienia publiczne 
Sławomir Połomski – tel. 0 58 – 347 18 52 – informacje merytoryczne 
Pozostałe informacje: Zamówienie realizowane w ramach Projektu Z/2.22/I/1.3.1/029/04 
"Budowa nowego gmachu dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyczno - Badawcze 
Technologii Informacyjnych oraz siedzibę Centrum Informatycznego Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej" 
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 03-08-2007 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 03-08-2007 
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