
Gdańsk: Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych 
dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu 
Przygotowanie i realizacja kierunku inŜynieria biomedyczna - 

studia międzywydziałowe. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3471538, 

347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych 

dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu 

Przygotowanie i realizacja kierunku inŜynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zestaw pomiarowy do doświadczenia 

Wyznaczanie wartości potencjału błonowego 2.Zestaw pomiarowy do doświadczenia Pomiar czasowej zdolności rozdzielczej 

oka człowieka 3.Zestaw pomiarowy do doświadczenia Badanie pola widzenia człowieka-1 szt. 4.Zestaw pomiarowy do 

doświadczenia Badanie progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości ucha ludzkiego-1 szt. 5.Zestaw pomiarowy 

do doświadczenia Badanie zdolności akustycznej orientacji w przestrzeni-1 szt. 6.Zestaw pomiarowy do doświadczenia 

Wyznaczanie masy biomolekuł metodą elektroforezy-1 szt. 7.Zestaw pomiarowy do doświadczenia Neurosymulator - 

badanie pobudzenia komórki nerwowej-1 szt.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 



II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

kwocie: 8 000,00 zł. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i 

finansowej 2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na podstawie złoŜonych 

przez nich dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ naleŜy złoŜyć: a) oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ); b) Wykaz wykonanych 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu i odbiorców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały 

wykonane naleŜycie. Wykaz musi być podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy - załącznik 

nr 4 do SIWZ. Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z 



oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie 

moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć: a) oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia (zał. 2a do SIWZ); b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; 4. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w 

przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób. 5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 nr 226 poz. 1817). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:www.dzp.pd.gda.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska,Wydział Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, pok. 103d. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2010 godzina 

09:00, miejsce: Politechnika Gdańska,Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul.Narutowicza 11/12 80-233 

Gdańsk, pok. 103b. 



IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt Przygotowanie i realizacja kierunku inŜynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe- 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy UDA - 

POKL.04.01.01-00-236/08. 

 
 

    

 


