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ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
SIWZ – ZP /281/019/D/11 

 
 
 

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

 

 

 
na 

dostaw ę mebli wraz z monta Ŝem i transportem dla Politechniki Gda ńskiej, 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Zamawiającym jest: 
 
Politechnika Gdańska 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
  
Telefon: +48 (58) 347-13-10,+48 (58) 347-25-87 
Faks :  +48 (58) 347-28-21 
 
Strona internetowa : www.pg.gda.pl 
Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „PRZETARGI” : 
www.dzp.pg.gda.pl/ 
     
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
 Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniŜej 193 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CPV:  39130000-2. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montaŜem i transportem dla Politechniki Gdańskiej, 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
przedstawionym w załączniku nr  7 do SIWZ..  
 
Ogólne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 
1. Zamówienie obejmuje dostawę mebli, ich wniesienie i montaŜ wraz wypoziomowaniem.    
      Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
2. Zamawiający uŜywając w opisie przedmiotu zamówienia nazw marek, producentów, nazw 

własnych itp. ma na celu wskazanie standardów jakościowych produktu oraz dokładne 
określenie np. kolorystyki produktów. Tym samym Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
produktu równowaŜnego, czyli produktu jakościowo nie gorszego niŜ wymieniony w SIWZ.  

3. UŜyte w opisie przedmiotu zamówienia kolory płyty posłuŜą Wykonawcy do dokonania wyceny 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany kolorystyki płyty w danej 
grupie próbnika.  

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad  
i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.  

5. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił minimum 12 miesięcy gwarancji na oferowane meble. 
6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy dokonał wizji 

lokalnej u Zamawiającego w celu dokonania dokładnych pomiarów oraz ostatecznego uzgodnienia 
kolorystyki. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu przedstawia załączniki nr 7 do SIWZ oraz poniŜsze wyszczególnienie: 
 
 
1) Dostawa wraz z montaŜem i transportem biurka – 1 sztuka – pokój 122 w Gmachu Głównym   
    Politechniki Gdańskiej. 
2) Dostawa wraz z montaŜem i transportem szaf laboratoryjnych – 2 sztuki – sala 403 w Gmachu   
    Głównym Politechniki Gdańskiej. 
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.  
 
Miejsce realizacji dostawy:  

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

V. WARUNKI  UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych 
uprawnień; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie;   

  
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu   
    dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
    w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  

 
3. 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. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia   
    zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką  
    powierzy podwykonawcom.  

 
4. Ocena spełnienia wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o  
    złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.  
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 
 
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. nr 2 do SIWZ);  
b) wykaz wykonanych 3 dostaw mebli biurowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem   
   terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z   
   podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączyć    
   dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie  

 
2.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie        
      zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków , o których mowa w  
      art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy  
      wspólnie. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z P OSTĘPOWANIA  
 
1.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty naleŜy załączyć:  
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia        
    warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, (zał. nr 3 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, wystawionego  
    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 oświadczenia w zakresie art. 24ust 1pkt 2 ustawy  
c) JeŜeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 niniejszej  
    specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do  
    tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez  
    złoŜenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt. 3 niniejszej specyfikacji  
    dotyczących kaŜdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.  
 
2.  JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczpospolitej   
      Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie 1 ppkt. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone 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 – 
wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. 2 lit. a. 

 
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
 

3.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 
kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.  

 
VIII. WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym 
powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  

4. Pełnomocnictwo złoŜone w formie kserokopii musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 
będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  

5. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający 
moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas 
załącznikiem do umowy usługi na realizację przedmiotu zamówienia.  

 
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE DOKUMENTÓW 
 

1. Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  
    przez Wykonawcę.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski,  
   poświadczonym przez wykonawcę.  
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3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 
4. ZłoŜone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). 

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki  
       cywilne) :  

a) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt.1 a i b SIWZ winny być złoŜone przez  
     kaŜdego  Wykonawcę.  
b) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI. pkt 1  c  SIWZ Wykonawcy wspólnie  
    ubiegających  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 moŜe zostać złoŜony w oryginale lub kopii poświadczonej za  
    zgodność z  oryginałem.  
g) JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie  
     wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  
     publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
h) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub  
    nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.  

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 
1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. 

Korespondencję naleŜy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: 
„Przetarg nieograniczony na dostaw ę mebli wraz z monta Ŝem i transportem dla 
Politechniki Gda ńskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto sowanej   
ZP 281/019/D/11. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień i informacji pisemnie, za pomocą faksu, 
lub drogą elektroniczną przy czym kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi 
fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma.  

4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
• w sprawach merytorycznych: Katarzyna Kołyszko, tel. 58 347 27 54, e mail: 

kkolyszko@mif.pg.gda.pl 
• w sprawach proceduralnych: Małgorzata Krasińska tel: 58 347 25 87, e-mail: 

mkrasinska@mif.pg.gda.pl, fax: 58 347-28-21, w dniach pn.-pt. w godz. 8
00

-15
00

,  

Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą 
być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, faksem: 48 58 347-28-21, e-mail: 
kkolyszko@mif.pg.gda.pl oraz mkrsinska@mif.pg.gda.pl. 

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  



 6 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, 
którym  Zamawiający przekazał SIWZ,  bez ujawniania źródła zapytania a takŜe udostępniona na 
stronie internetowej Zamawiającego – www.dzp.pg.gda.pl. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert  
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ a takŜe zamieści na własnej stronie internetowej – www.dzp.pg.gda.pl. 

  
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, na zasadach określonych w art. 85 ustawy Pzp. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
 
1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy  
6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „Za  

zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę.  
7. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.  
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do niniejszej SIWZ powinny by sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści i opisu kolumn.  
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  
10. Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem  

i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  
12. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, opieczętowana pieczątką firmową oraz podpisana 
przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraŜa zgody na 
złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.  

13. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności:  
a) w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w 

odpowiednim rejestrze sądowym  
b) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako 

przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej  
c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument 

pełnomocnictwa  
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osoby 

uprawnione przez wszystkich Wykonawców.  
14. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć wraz z  łumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
15. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, strony 
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść – parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę.  
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16. PoŜądane jest ułoŜenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym.  

17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.  

18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert 
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz.211, z późn. 
zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania.  

 
Stosowne zastrze Ŝenie Wykonawca powinien zło Ŝyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej, 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”.  
Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego 
miejsca „części jawnej” oferty.  
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz nie 
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.  
 

19. Ofertę naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:  
1) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy  

      2) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego:  
 

Politechnika Gda ńska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowa nej 
80-233 Gdańsk  ul. G. Narutowicza 11/12  Gmach Główny, pok. 10 3d 
 

            oraz by ć oznaczona w następujący sposób:  
 

OFERTA 
Przetarg nieograniczony na dostaw ę mebli wraz z monta Ŝem i transportem dla 
Politechniki Gda ńskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Sto sowanej  

ZP/281/019/D/11 NIE OTWIERAĆ PRZED 11.08.2011 r. godz. 10:15  

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej 80-233 Gdańsk  ul. G. Narutowicza 11/12   
Gmach Główny, pok. 103d 

2. Oferty moŜna składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.  
3. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08. 2011 r. o godzinie 10:00.  
4. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie jej 

złoŜenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiaj ącego , a nie termin np. wysłania 
listem poleconym lub złoŜenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.  

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną 
zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

6. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
7. Zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach 

(zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „ZAMIANA”.  
8. Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg 

takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi być dołączony dokument 
uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi być 
podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.  



 8 

9. Koperty zewnętrzne oznakowane w sposób opisany powyŜej (tzn. „ZAMIANA”, „WYCOFANIE”) 
będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawców 
a wewnętrzne po stwierdzeniu zgodności ze złoŜonymi ofertami.  

10. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane.  
11. Koperty wewnętrzne oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty.  

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
Wypełniony i podpisany formularz oferty w jednym egzemplarzu (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ) dokumenty i oświadczenia wg poniŜszego zestawienia: 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu 

Liczba 
wymaganych 
dokumentów/ 
oświadczeń 

Uwagi 

1.  
Oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału  
w postępowaniu – sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

1 

Dokument wymagany na 
potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w 
postępowaniu.  

2.  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – 
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do SIWZ. 

1 

Dokument wymagany na 
potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w 
postępowaniu oraz w celu 
wykazania braku podstaw do 
wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  - 
osoby fizyczne .  

3.  

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, 
wystawionego 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 oświadczenia w 
zakresie art. 24ust 1pkt 2 ustawy 

1 

Dokument wymagany w celu 
wykazania braku podstaw do 
wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 – 
osoby prawne.   

4.  

Wykaz wykonanych dostaw mebli w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem  
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców (zał. nr  5 do SIWZ) oraz załączyć 
dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały 
wykonane naleŜycie 

1 - 

5.  

Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, 
pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w 
niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub kilku 
Wykonawców składających ofertę wspólną - 
określające zakres jego umocowania w niniejszym 
postępowaniu. 

 
1 
 

Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć  
w oryginale lub kopię 
poświadczoną notarialnie. 

6.  
Formularz rzeczowo-cenowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

1 - 

7.  

Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 

1 

NaleŜy złoŜyć  
w przypadku gdy Wykonawca 
polega na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych 
innych podmiotów. 
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13. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą brane pod 

uwagę podczas oceny ofert. Zamawiający prosi o ich nie załączanie.  
14. ZłoŜone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 
15. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT  

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2011 r. o godzinie 10:15  w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul. G. 
Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 103. 

2.  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na       
      sfinansowanie zamówienia. 
4.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny 

ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiający prześle mu powyŜsze informacje. 

5.  W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie kaŜdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy załoŜeniu, Ŝe składniki działania są prawidłowe. 

7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2  
ustawy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 
ustawy. 

9. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy. 
 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
1. Cenę oferty naleŜy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy zwi ązane z prawidłow ą  

i terminow ą realizacj ą zamówienia .  
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”.  
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.  
4. Cenę oferty naleŜy określić jako brutto , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia.  
6. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w 

cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  
7. Cena oferty nie będzie podlegać Ŝadnym negocjacjom.  
8. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiąŜące dla 

zawieranej umowy.  

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  OCENY OFERT   
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:   

Cena oferty (brutto) – 100%  
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniŜszą ceną, której Zamawiający przyzna 

100 pkt.  
 

Pozostałym ofertom Zamawiaj ący przyzna punkty obliczone wg wzoru:  
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Najni Ŝsza cena brutto spo śród zło Ŝonych ofert w PLN  
----------------------------------------------------------------------- x100 = liczba pkt przyznana of ercie  
Cena brutto ocenianej oferty w PLN  

 

3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zaoferuje najniŜszą cenę.  

5. W przypadku gdy zostaną złoŜone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych 
niŜ zaoferowane we wcześniej złoŜonych ofertach.  

6. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

7. wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

XVIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO  
 
1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawców, Zamawiający 

zamieści informację na temat terminu, określonego zgodnie z art.94 ust.1 - 2, po którego upływie 
moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ.  

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 
ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zaŜąda złoŜenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowę podpisują upowaŜnieni przedstawiciele Wykonawców lub 
pełnomocnik jeŜeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest waŜne w chwili 
podpisania umowy. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKA CH 
 
1.   Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści wynikającej 

z załącznika nr 8 do SIWZ oraz wybranej oferty.  
2.   Wzór Umowy Dostawy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Akceptacja tre ści umowy odbywa si ę przez zło Ŝenie stosownego o świadczenia na 
formularzu oferty.  

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 
umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w terminie określonym 
przez Zamawiającego.  

4.  KaŜda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upowaŜnione do reprezentowania strony w 
sprawach związanych z wykonaniem umowy.  

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 
1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ust.1 ustawy Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2. 
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XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWC Ą 
 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

XXIII. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2. Zamawiający informuje, iŜ nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
3. Zasady udostępniania dokumentów: 
 
a) Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. Oferty Zamawiający 
udostępnia od chwili ich otwarcia(z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeŜonych przez uczestników 
postępowania).  

b) Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg zasad 
określonych w §5 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia16 października 2008r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Zamawiający udostępnia dokumenty po złoŜeniu pisemnie lub faksem wniosku przez Wykonawcę. 
Wgląd do dokumentów w siedzibie Zamawiającego moŜe nastąpić wyłącznie w czasie godzin jego 
urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ 
 
Załącznik nr 1 - formularz oferty  
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 4 - formularz rzeczowo-cenowy  
Załącznik nr 5  - wykaz wykonanych dostaw 
Załącznik nr 6  - protokół zdawczo-odbiorczy 
Załącznik nr 7 - rysunki mebli i ich opis 
Załącznik nr 8 - wzór umowy  
 
 
 
 


