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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.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 oprogramowania MATLAB 
wraz z oprogramowaniem narzędziowym 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 oprogramowania MATLAB wraz z oprogramowaniem 
narzędziowym dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 
zakresie: - Matlab wersja akademicka - 2 szt. - Optimization Toolbox wersja akademicka- 2 szt. - 
Symbolic Math Toolbox wersja akademicka - 2 szt.  
1) Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do licencji oprogramowania określonych 
w powyższej tabeli. Równoważność dotyczy zakupu nowych licencji. Równoważność oznacza, że: 
a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z 
oprogramowaniem/sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego, b. oprogramowanie równoważne 
musi zapewniać pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktem MATLAB, posiadać co 
najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne, c. warunki licencji oprogramowania 
równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje 
oprogramowania określone w tabeli, d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania 
równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania MATLAB, Ponadto oprogramowanie 
równoważne musi posiadać: a. narzędzia do wizualizacji danych, b. zintegrowany debugger 
algorytmów, c. pakiety specjalistycznych procedur dotyczących przetwarzania dźwięku i obrazu, d. 
wysoką wydajność działania, e. możliwość kompilacji skryptów do postaci nadającej się do 
wykorzystania przez kompilator C/C++. 2) W przypadku zaoferowania oprogramowania 
równoważnego do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że funkcjonalność oferowanego 
oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania opisanego w SIWZ przez 
Zamawiającego. 3) Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi udowodnić spełnienie 
wszystkich warunków określonych powyżej. W tym celu: - załączy do oferty opisy zawierające 
szczegółowe dane oferowanego oprogramowania równoważnego, - przed podpisaniem umowy 
dokona wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w 
środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego, - przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 
użytkowników w zakresie podstaw obsługi programu, programowania w nim oraz wykonywania 
obliczeń w przeciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.90.00-6. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
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: 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. Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu oświadczenie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu oświadczenie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu oświadczenie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu oświadczenie 

 
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.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 złożonych wraz z ofertą.  
3. Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument 
należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
4. Jeżeli Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
 
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: nie 
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 można uzyskać pod adresem:  
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk pok. 116. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.08.2011 godzina 12:00,  
miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 
11/12 80-233 Gdańsk pok. 127. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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 
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