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Gdańsk: dostawa wielokanałowego systemu do testowania baterii, wysokoobrotowej 
mikrowirówki wentylowanej, ła źni ultrad źwiękowej i łaźni wodnej oraz wag. 
Numer ogłoszenia: 39361 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny , ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 27 40, faks +48 58 348 60 79. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wielokanałowego 
systemu do testowania baterii, wysokoobrotowej mikrowirówki wentylowanej, łaźni 
ultradźwiękowej i łaźni wodnej oraz wag.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiot 
zamówienia podzielono na 4 części: Część 1- Wielokanałowy system do testowania baterii 
Część 2- Wysokoobrotowa mikrowirówka wentylowana stołowa Część 3- Łaźnia 
ultradźwiękowa i łaźnia wodna Część 4- Wagi 6szt., oraz stół wagowy 1szt.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.31.00.00-1, 38.31.11.00-9, 38.31.10.00-8, 
38.00.00.00-5, 38.54.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

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

 

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



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 POST ĘPOWANIU 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. 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• 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) 

-Opcjonalnie jeśli występuje pełnomocnik- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w 
niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. -Pisemne zobowiązanie 
podmiotów, które zobowiązały się do oddania niezbędnych zasobów Wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. -Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów o których mowa w rozdz.VII pkt4 siwz, 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. -dla części 1, i 2 autoryzacja producenta, certyfikat CE 

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.2.2) 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 Chemiczny, 80-233 Gdańsk ul.G.Narutowicza 11/12, budynek Chemii A, 
pok.312. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  27.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 
Gdańsk ul.G.Narutowicza 11/12, budynek Chemii A, pok.312. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wielokanałowy system do testowania baterii. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielokanałowy 
system do testowania baterii 1) urządzenie musi być złożone przynajmniej z 
niezależnych jednostek do ładowania/rozładowania układu testowanego np. półogniw, 
ogniw, akumulatorów, baterii. 2) każda z jednostek musi realizować własny i 
niezależny od innych jednostek program badawczy, 3) operacje 
ładownia/rozładowania programowane komputerowo 4) komputer z odpowiednim 
oprogramowaniem dołączony do systemu do testowania baterii Funkcje jednostki do 
ładowania/rozładowania układu testowanego a) ładownie stałoprądowe z 
ograniczeniem napięcia, b) ładownie stałonapięciowe z ograniczeniem prądu, c) 
wyładowanie stałoprądowe, d) wyładowanie stałą mocą, e) wyładowanie stałą 



rezystancją, f) pomiar siły elektromotorycznej ogniw(a)/baterii w czasie, g) możliwość 
utworzenia dowolnej sekwencji procesów ładowania/rozładowania w ich pomiaru w 
czasie, h) pomiar napięcia całej baterii oraz niezależny pomiar napięcia ogniw, i) 
pomiar napięcia półogniw z zastosowaniem elektrod odniesienia, j) pomiar 
temperatury k) ograniczenie kroku obsługi między innymi od: czasu obsługi, napięcia 
baterii, napięcia ogniwa, prądu baterii, temperatury, ładunku, energii lub też w/w 
warunków, l) możliwość wstrzymania programu ze względu na przekroczenie 
temperatury, ł) możliwość wpisania programu obsługi z komputera zewnętrznego, m) 
komputer zewnętrzny konieczny do zaprogramowania przyrządu oraz do odebrania 
wyników pomiaru i wizualizacji n) możliwość odczytu wyników w trakcie realizacji 
programu badawczego, o) sygnalizacja optyczna/akustyczna stanu pracy i alarmów. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 60 
o 2. ocena techniczna - 40 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  wysokoobrotowa mikrowirówka wentylowana stołowa. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wysokoobrotowa 
mikrowirówka wentylowana stołowa, wyposażona w autoklawowalny rotor kątowy z 
biologicznie bezpieczną pokrywą systemu ClickSeal, 1szt.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  łaźnia ultradźwiękowa i łaźnia wodna. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: łaźnia 
ultradźwiękowa 1 szt., i łaźnia wodna do termostatowania próbek 1szt.,. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Wagi oraz stół wagowy. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga 
laboratoryjna 2szt.,waga platformowa 1szt., waga analityczna 1szt., stół wagowy 
antywibracyjny 1szt.,, waga analityczna dwuzakresowa 1szt., waga precyzyjna 1szt.,. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.31.00.00-1, 38.31.11.00-9, 38.31.10.00-
8, 38.00.00.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 


