
Gdańsk: Dostawa osprzętu pasywnego do sieci światłowodowej dla

projektu MAYDAY EURO 2012 SUPERKOMPUTEROWA PLATFORMA

KONTEKSTOWEJ ANALIZY STRUMIENI DANYCH MULTIMEDIALNYCH DO

IDENTYFIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH OBIEKTÓW LUB

NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ

Numer ogłoszenia: 331705 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.

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 osprzętu pasywnego do sieci

światłowodowej dla projektu MAYDAY EURO 2012 SUPERKOMPUTEROWA PLATFORMA KONTEKSTOWEJ

ANALIZY STRUMIENI DANYCH MULTIMEDIALNYCH DO IDENTYFIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH

OBIEKTÓW LUB NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa wymienionego poniŜej osprzętu pasywnego do sieci światłowodowej dla potrzeb projektu MAYDAY

EURO 2012: a)Modułowy stojak światłowodowy - 2 szt.; b)Moduł rozszycia kabli liniowych - 4 szt.; c)Półka

modułów światłowodowych - 20 szt.; d)Moduł kasetowy - 160 szt.; e)Zaślepka modułu kasetowego - 25 szt.;

f)Skrzynia zapasu kabla - 10 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji

wymagań technicznych, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje takŜe

transport przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do

siedziby Zamawiającego na swój koszt, w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym. Odpowiedzialność i

wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty opakowania i ubezpieczenia

za czas przewozu ponosi Wykonawca. 4.Warunki gwarancji zostały określone w § 6 projektu umowy -

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 5.Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy dostarczane w ramach zamówienia

były fabrycznie nowe. 6.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu
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zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami, i materiałami

niezbędnymi do uruchomienia i uŜytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi

Zamawiającego. 7.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie

produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie np.: na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, modelu,

znaku towarowego, nazwy producenta, oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.20.00-7.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: KaŜdy wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoją ofertę przed terminem

składania ofert wadium w wysokości 3.000 zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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:
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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

dokumentację  techniczną.  Przez  dokumentację  techniczną  rozumie  się  specyfikacje  techniczne

udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich

podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne, adres

strony  WWW producenta  lub dystrybutora,  zawierający  opis  produktu.  Dokumentacja techniczna musi

potwierdzać  wszystkie  wymagane  cechy  wyszczególnione  w  specyfikacji  technicznej  dostawy

przełączników sieciowych, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający wymaga złoŜenia wraz z ofertą: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia naleŜy złoŜyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego; 2) W przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika

bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a); 3)FORMULARZ

RZECZOWO-CENOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

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
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Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do

zawartej Umowy następujących aneksów: a)aneks terminowy - dopuszczający zmianę terminu wykonania

zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza

wydłuŜenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni - aneksem; b)aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez

zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; c)aneks cenowy - dopuszczający obniŜenie ceny za dany

przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza

obniŜenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty albo zmianę ceny w przypadku

zmiany stawki i wysokości naleŜnego podatku VAT. d)aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii

wykonania elementów osprzętu, stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą), po

zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iŜ cena oferty nie ulegnie zmianie; e)aneks

przewidujący zmianę dotyczącą dostarczanych elementów osprzętu stanowiących przedmiot zamówienia w

sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć tych elementów w terminie wyznaczonym w Umowie, a

Zamawiający nie będzie mógł przedłuŜyć terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w związku z

koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych), pod

warunkiem, Ŝe dostępne będą elementy stanowiące przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niŜ

wynikające z Umowy oraz Ŝe cena nie będzie wyŜsza niŜ wskazana w ofercie

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 Dział

Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010

godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212,

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: 1. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu NR POIG.02.03.03-00-008/08 pt.: Mayday

Euro 2012 SUPERKOMPUTEROWA PLATFORMA KONTEKSTOWEJ ANALIZY STRUMIENI DANYCH

MULTIMEDIALNYCH DO IDENTYFIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH OBIEKTÓW LUB NIEBEZPIECZNYCH

ZDARZEŃ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej

nauki, współfinansowanego przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudŜetu Państwa.

2.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 30.11.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika

Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212; 3. Numer

referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/510/022/D/10..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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