
Gdańsk: Dostawa zestawów komputerowych i firewalla dla Wydziału Elektroniki, 
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Numer ogłoszenia: 245341 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, faks 
+48 58 347 24 45. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych 
i firewalla dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych i firewalla dla Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie: zestaw komputerowy (2 szt.) 
oraz firewall (1 szt.) wraz z modułami (3 szt.). 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.42.00.00-3. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  . 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• 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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 
1. OPIS - informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, 
oznaczeń, a takŜe: 2. specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą 
spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ. 3. informacje - dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale II pkt. 2.1 lit. 
g./Deklaracje zgodności CE na oferowany model/ 4. protokół z badania wydajności 
komputerów - zał. 6 - część I zamówienia 

 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). 2. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. 3. Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Dokument naleŜy złoŜyć, jeŜeli Wykonawca polega na 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 
sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy w załączniku nr 5 do SIWZ. 
Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli obu stron. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących: 1) terminu Termin 
zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie moŜe ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia niŜej wymienionych okoliczności pod warunkiem, Ŝe mają one wpływ na termin 
realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą 



wynikać z: a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego powstałych na skutek 
nieterminowego dostarczenia zaświadczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego będącego 
podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na wyszczególnione pozycje formularza cenowego b) 
działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, poŜar, 
eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leŜy poza zasięgiem 
i kontrolą układających się Stron. c) konieczności dostarczenia przez Zamawiającego nowego 
zaświadczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego będącego podstawą do naliczenia stawki 
VAT 0% na wyszczególnione pozycje formularza cenowego, w przypadku braku dostępności na 
rynku zaproponowanego w ofercie Wykonawcy modelu urządzenia spowodowanej wycofaniem 
modelu urządzenia z produkcji. Zmiany dotyczą zamówienia podstawowego oraz zamówienia 
dodatkowego udzielanego w ramach prawa opcji. W okolicznościach wyŜej wymienionych 
strony ustalają nowe terminy umowne, z tym Ŝe wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną 
jaka ją spowodowała. 2) zakresu umowy Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu 
umowy mogą wynikać z: a) braku dostępności na rynku zaproponowanego modelu urządzenia na 
skutek wycofania z produkcji. Zmiany dotyczą zamówienia podstawowego oraz zamówienia 
dodatkowego udzielanego w ramach prawa opcji. W okolicznościach wyŜej wymienionych 
Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt wycofania 
urządzenia z produkcji oraz zaproponuje nowe urządzenie o parametrach nie gorszych od 
urządzenia wcześniej zaoferowanego, w niezmienionej cenie, a zmiana ta zostanie 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 3) zmian osób reprezentujących strony umowy W 
przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony 
dokonają stosownych zmian w umowie. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika 
Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 
Gdańsk pok. 116. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.09.2010 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk pok. 127. 
I 
V.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa zestawów komputerowych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych 1 i 2 (2 szt.). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa firewalla. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa firewalla (1 szt.) wraz z modułami do firewalla (3 szt.). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 
 

                                                                  ZATWIERDZAM 
                                                                       

                                                                 DZIEKAN 
                                                                    dr hab. inŜ. Krzysztof Goczyła 

                                                                      prof. nadzw. PG           
 


