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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 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: http://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 pH-metru 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: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa pH-metru dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu 

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 2.Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych, wariantowych, oraz w formie elektronicznej. 3.Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia 

4.Sprzęt oferowany Zamawiającemu musi spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom 

przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na 

terytorium Polski. 5.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, własne 

ryzyko i własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6.Wykonawca jest 

zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 7.Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie 

nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 

przedmiotem praw osób trzecich. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie 

zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 10. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ZAKRES POMIAROWY: Pomiar pH: nie 

mniejszy niż od -2 do +16 pH Pomiar potencjału[mV]: nie mniejszy niż od -1999,9 mV do + 

1999,9 mV, pomiar stężenia jonu: mol/l:co najmniej od 0 do 100 mol, g/l: co najmniej od 0 do 

1000 g/l, ppm: co najmniej od 0 do 100000 ppm, pX: co najmniej od -2 do 16 pX Pomiar 

temperatury[C]nie mniejszy niż od -50 C do +200 C Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. 



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

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

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: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się 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 - załącznik 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 - załącznik 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 - załącznik 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 - załącznik 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: opisu technicznego urządzenia 

(opis techniczny urządzenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

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

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w rozdziale III. 

4.3.1) 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 mowa w rozdziale 

III. 4.3.1) 3. Na postępowanie należy złożyć także wypełniony druk: Oferta (zał. nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 4. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 5. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie: a)Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. III.4.2) winny być 

złożone przez każdego Wykonawcę. b)Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 

III.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. 

c)Dokument wymieniony w ust. 1 rozdziału III.6) (opis techniczny urządzenia) Wykonawcy 

składają wspólnie 

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 

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

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.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego, pok. 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk. 

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

ofert: 14.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu 

Głównego, pok. 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: 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. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2011 r. godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości, al. Zwycięstwa 

27, 80-233 Gdańsk, pok. 11. 

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 

 
 


