
Gdańsk: Dostawa komputerów stacjonarnych, elementów 

komputerów oraz oprogramowania komputerowego dla 

Politechniki Gda ńskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej.  

Numer ogłoszenia: 178470 - 2011; data zamieszczenia : 30.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 13 10, faks +48 58 347 28 

21. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa komputerów stacjonarnych, 

elementów komputerów oraz oprogramowania komputerowego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  A - zestawy komputerów 

stacjonarnych - 3 zestawy B - elementy komputerów: dysk twardy - 1szt., karta zabezpieczająca - 

52 szt. C - oprogramowanie komputerowego. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.31.32-5, 30.23.71.00-0, 

48.31.70.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 35. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed 

upływem terminu składania ofert, wadium dla części A zamówienia, w wysokości: 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych). Dla części B i C Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. 

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, - przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Gdańsk 41 1190 1198 

0000 0000 0901 5569 z dopiskiem: Wadium do przetargu na dostawę komputerów stacjonarnych, 

elementów komputerów oraz oprogramowania komputerowego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej wg SIWZ-ZP/226/019/D/11 na część(i) ............*) 

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07 lipca 2011 r. do godz. 11:00. 

Kopię przelewu naleŜy dołączyć do oferty. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 

ppkt. 2 ÷ 5, oryginał dokumentu wadium naleŜy złoŜyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury 

Politechniki Gdańskiej (Gmach B, wysoki parter) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki 

Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem Wadium o przetargu na dostawę 

komputerów stacjonarnych, elementów komputerów oraz oprogramowania komputerowego dla 

Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ZP/226/019/D/11, 

natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. 4. 

Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 - 5, Zamawiający będzie uwaŜał za 

skuteczne tylko wówczas gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 07 lipca 2011 r. do 

godz. 11:00 Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 5. Dokument wadialny (poręczenie lub 

gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące 

elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin waŜności, 5) mieć formę 

bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, 6) być nieodwołalny, 7) 

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy - Pzp. 8) a takŜe obejmować cały okres 

związania ofertą, określony w SIWZ. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w 



wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały okres związania ofertą, skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy - Pzp Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy - Pzp nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 

25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących 

po jego stronie. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy - Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

9. Zamawiający, z zastrzeŜeniem pkt.7 i 8 niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1 ÷ 4 Ustawy - Pzp. 10. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę 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 okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 

wymagane posiadanie specjalnych uprawnień 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe zrealizował w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:- minimum dwie dostawy sprzętu 

informatycznego - kaŜda o wartości brutto nie mniejszej dla części A zamówienia niŜ 90 

000,00 zł. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 



• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 



• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 94 



• 2 - warunki udzielonej gwarancji - 6 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.dzp.pd.gda.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Politechnika 

Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, pok. 103d. 

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

ofert:  07.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 103.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa komputerów stacjonarnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa komputerów 

stacjonarnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

- 3 zestawy. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 31.21.30.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 35. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa elementów komputerów dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Elementy komputerów: 

dysk twardy - 1 szt. karta zabezpieczająca - 52 szt.. 



• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.23.31.32-5, 30.23.71.00-0. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 94 

o 2. warunki udzielonej gwarancji - 6 

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa oprogramowania komputerowego dla Politechniki Gdańskiej 

Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Oprogramowanie 

komputerowe - 86 licencji.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 48.31.70.00-3. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

 

 
 


