
Gdańsk: dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Biomateriałów w ramach 

Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 

Numer ogłoszenia: 113592 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011 
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.dzp.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 sprzętu laboratoryjnego 

dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii 

POMORZE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 2 części. Część I - dostawa phmetru (liczba sztuk 1). Część 

II - dostawa zasilaczy laboratoryjnych (zasilacz 1 - liczba sztuk - 1, zasilacz 2 - liczba sztuk - 

1, zasilacz 3 - liczba sztuk 1, zasilacz programowalny - liczba sztuk - 2). 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.60.00-4, 31.70.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

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

dniach: 28. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli 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. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia, będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia, będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia, będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 



oświadczenia, będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

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, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 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, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

opis techniczny urządzenia (opis techniczny urządzenia stanowi załącznik nr 6,6a 

do SIWZ - dotyczy każdej części postępowania). 

III.6) INNE DOKUMENTY 



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

wypełniony druk oferty- załącznik nr 1 do SIWZ, dodatkowo dla części II formularz cenowy 

załącznik nr 1a do SIWZ, 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

(art. 23 ustawy Pzp) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne): a)Oświadczenia i dokumenty wymienione w 

rozdziale III.4.2 ogłoszenia oraz w rozdz. V pkt 2 SIWZ winny być złożone przez każdego 

Wykonawcę. b)Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III.3 ogłoszenia oraz w 

rozdziale IV pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

spełniać łącznie. c)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

d)Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 

wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 

zakres jego umocowania. e)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej Wykonawcy. f)Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. g)Jeżeli oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. h)Podmioty występujące wspólnie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub w miejscu zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o 

których w III.4.3.1, 

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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 

a)zmiana nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych stron 

umowy, b)zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji 

przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http:www.dzp.pg.gda.plSpecyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu 

Głównego pokój 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

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

ofert: 26.05.2011 godzina 08:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu 

Głównego pokój 206, ul. G. 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. Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2007-13. Wartość projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-

011/08-00. 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 3. Zamawiający nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 phmetru. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cechy, jakie 

powinien spełniać przedmiot zamówienia: Przyrząd laboratoryjny w obudowie 

stacjonarnej z możliwością zasilania z sieci. Pomiar pH: - Zakres : -2.000 - 16.000 - 

Rozdzielczość : 0.001, 0.01 Pomiar przewodności, potencjału redox, temperatury 

Wyposażenie: min. jedna elektroda, czujnik temperatury, zasilacz do sieci 220 V. 

Pomiar stężeń jonów jedno- i dwuwartościowych Współpraca ze wszystkimi 

elektrodami mającymi złącze BNC Automatyczne uwzględnienie poprawki wpływu 

temperatury Automatyczna lub ręczna kompensacja temp. Automatyczna ocena stanu 

membrany elektrody pH Automatyczne wprowadzenie ciężaru cząstkowego badanego 



jonu, co pozwala na określenie mol/l, mg/l, lub pX bez konieczności przeliczeń 

Możliwość wprowadzenia wzorców o dowolnych wartościach Automatyczne 

podstawianie masy molowej wybranego jonu. W funkcji jonometru automatyczne 

przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l). Co najmniej dwa bufory. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.60.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa zasilaczy laboratoryjnych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zasilacz 1 

Liczba sztuk - 1 Cechy, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia: Zakres 

regulacji napięcia wyjściowego 0÷60 V Prąd obciążenia min. 200 mA... Dokładny 

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zasilacz 2: Liczba sztuk - 1 Cechy, jakie powinien spełniać 

przedmiot zamówienia: Zakres regulacji napięcia wyjściowego od zera do wartości z 

przedziału 100-150 V prąd obciążenia min. 100 mA... Dokładny opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zasilacz 3 Liczba sztuk - 1 Cechy, jakie powinien spełniać przedmiot 

zamówienia: Zakres regulacji napięcia wyjściowego 0÷ min. 800 V Prąd obciążenia 

min. 10 mA... Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zasilacz programowalny Liczba sztuk 

- 2 Cechy, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia: Zakres napięcia min. 30 V 

Zakres prądu min. 5 A Możliwość nastawienia napięcia z dokładnością do 10 mV... 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zakup 1 sztuki zasilacza programowalnego (z 

części II) jest finansowany z Projektu międzynarodowego ERA - NET - MATERA pn. 

Porowaty kompozytowy stop tytanu o wysokiej odporności na korozję, biozgodności i 

bioaktywności. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.70.00.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 


