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Gdansk-Wrzeszcz: Dostawa czesci do komputerOw dla
Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska Politechniki

Gdariskiej
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogfoszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zarnOwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

NAZWA I ADRES: Politechnika Gdariska Wydziat InZynierii Ladowej i Srodowiska, ul. G. Narutowicza

11/12, 80-233 Gdarisk-Wrzeszcz, woj. pomorskie, tel. 058 3472419, faks 058 3472413.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pg.gda.pl

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego: Dostawa cz6ci do komputerOw dla Wydziatu

InZynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

11.1.2) Rodzaj zamOwienia: dostawy.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zamOwienia: Przedmiotem zarnOwienia jest

dostawa czeSci do komputerOw dla Wydziatu InZynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdahskiej.

Zamawiajacy podzielit przedrniot zarnOwienia na dwie cze gci: Cze§e A - Dyski twarde, bateria i listwa zasilajaca,

Czek B - Pamicc RAM do komputera obliczeniowego, dopuszczajac moiliwok skiadania ofert na poszczegOlne

czeki przedmiotu zarnOwienia. Przedmiotem zarnOwienia w czeki A sa: dyski twarde - 6 szt., modul bateryjny -

2 komplety i listwa zasilajaca- 1 sztuka. Przedrniotem zarnOwienia w czeki B jest parr* RAM do komputera

obliczeniowego - 72 GB - 1 komplet w konfiguracji 9 x 8GB. SzczegOlowy opis przedmiotu zamOwienia znajduje

sic w rozdziale III SIWZ.

11.1.4) Czy przewiduje sic udzielenie zamOwieri uzupefniajacych: nie.

11.1.5) WspOlny Slownik zamOwien (CPV): 30.23.71.00-0, 30.23.72.30-0.

11.1.6) Czy dopuszcza sic zfoienie oferty czcSciowej: tak, liczba czeki: 2.

11.1.7) Czy dopuszcza sic zfoienie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.



SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTkPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSionej dzialainoSci lub czynnoSci, jeieli przepisy

prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Dzialalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamOwienia w niniejszym postcpowaniu nie

wymaga posiadania specjalnych uprawnien.

111.3.2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony na podstawie ztoZonego przez Wykonawcc owiadczenia.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOtowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony na podstawie zfoZonego przez Wykonawcc o§wiadczenia.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony na podstawie ztoZonego przez Wykonawcc ciwiadczenia.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony na podstawie zioZonego przez Wykonawcc ciwiadczenia.

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcc warunkOw, o ktOrych mowa w art.

22 list. 1 ustawy, oprócz oswiadczenia o spelnieniu warunkOw udziatu w postcpowaniu, naleiy

przedloZyC:

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, naleiy przecifozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z vvlakiwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcze§niej ni2 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamOwienia albo skiadania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych

cwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spelniania warunkOw udzialu w postepowaniu na

potencjal innych podmiotOw, kt6re beda braly udzial w realizacji cze gci zamOwienia, przedklada

takle dokumenty cfotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreSlonym w

pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotOw zagranicznych

Jeieli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkfada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktOrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzaja.cy, ie:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesiecy

przed uplywem terminu skiadania wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zarnOwienia albo skiadania ofert

111.5) INFORMACJA 0 DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY , USLUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ie oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja.

okre g lonym wymaganiom nale2y przedloiy:

prObki, opisy lub fotografie

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewyrnienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1) Je2eli w rniejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktOrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie dokumentOw, o ktOrych mowa w pkt. 111.4.3.1) zastepuje sie je dokumentem

zawierajacym oSwiadczenie ziozone przed notariuszem, wfakiwym organem sadowym, administracyjnym albo

organem samorza.du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

ktOrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcze gniej nie w terminach

okreSlonych w pkt. 111.4.3.1); 2)Formularz rzeczowo-cenowy - sporzadzony wg wzoru stanowiacego zafacznik nr

5A do SIWZ - nale2y zio2yc wyla.cznie w przypadku skiadania oferty na czgsc A przedmiotu zamOwienia; 3)

Opcjonalnie, peinomocnictwo do reprezentowania wszystkich WykonawcOw wspOlnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamOwienia (zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w rozdziale VI pkt 5 SIWZ); 4) Opcjonalnie,



petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentOw

zloZonych wraz z oferty - okreSlajace zakres umocowania pefnomocnika w niniejszym postgpowamu; 5)

Opcjonalnie, pisemne zobowiazanie podrniotOw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobOw na

okres korzystania z With przy wykonaniu zamOwienia.

111.7) Czy ogranicza sic moiliwo g C ubiegania sic o zamOwienie publiczne tylko dia wykonawcOw, u

kt6rych ponad 50 % pracownikOw stanowia osoby niepeinosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCE[)URA

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamOwienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najm2sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bcdzie aukcja elektroniczna nie.

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sic istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktOrej dokonano wyboru wykonawcy: nie

INFORMACJE ADMINISTRACYThE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktOrej jest dostcpna specyfikacja istotnych warunkOw

zamOwienia: www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikacje istotnych warunkOw zamOwienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika Gdariska,

Wydziai InZynieth Ladowej i	 80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach GlOwny PG, skrzycllo

B, parter, pok. 011.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskOw o dopuszczenie do udziatu w postcpowaniu lub ofert: 14.11.2012

godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdariska, Wycizial InZynierii Ladowej i Srodowiska, 80-233 Gdansk ul. G.

Narutowicza 11/12, Gmach Glowny PG, skrzydlo B, parter, pok. 011.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta . : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.1 6) Inforrnacje dodatkowe, w tyre dotyczace finansowania projektu/programu ze SrodkOw Unii

Europejskiej: .

IV.4.1 7) Czy przewiduje sic uniewainienie postcpowania o udzielenie zamOwienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzacych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi

rodkerw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktOre miary bye przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub czcSci zamOwienia: nie
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