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Gdańsk: Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej czasopism 

krajowych wydawanych w 2013 roku. ZP/430/055/D/12 

Numer ogłoszenia: 448510 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012 

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: 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: Sukcesywna dostawa wraz 

z transportem do Politechniki Gdańskiej czasopism krajowych wydawanych w 2013 roku. 

ZP/430/055/D/12. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej czasopism krajowych wydawanych 

w 2013 roku. 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem do 

Politechniki Gdańskiej 324 tytuły ( 513 egz.) drukowanych i elektronicznych czasopism 

krajowych, wydawanych w 2013 roku. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 

3 części. Tytuły czasopism w poszczególnych częściach zamówienia oraz liczba egzemplarzy 

wyszczególnione zostały w załącznikach nr 3/1 - 3/3 do SIWZ.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

 

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

w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla 

części 1: 1 200,00 PLN słownie: jeden tysiąc dwieście złotych. Dla części 2: 2 000,00PLN 

słownie: dwa tysiące złotych. Dla części 3: 500,00 PLN słownie: pięćset złotych. Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, kwota wymaganego wadium stanowi 

sumę kwot wadiów dla poszczególnych części, na które składana jest oferta. 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


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 Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia 

nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie polegające na 

wykonaniu lub wykonywaniu w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, co najmniej 1 dostawy czasopism o wartości brutto nie 

mniejszej niż: 40 000,00 PLN w przypadku składania oferty na część 1 75 

000,00 PLN w przypadku składania oferty na część 2 15 000,00 PLN 

w przypadku składania oferty na część 3 W przypadku, gdy Wykonawca 

składa ofertę na kilka części zamówienia, musi wykazać minimum jedną 

dostawę czasopism o wartości brutto, co najmniej równej sumie podanych 

wyżej wartości dla części, na które składa ofertę - załącznik nr 6 do SIWZ. 

 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 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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 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. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Formularz rzeczowo-cenowy (złącznik nr 3 

do SIWZ), 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 

do SIWZ, 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.2) składa: 

a)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. b)jeżeli 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 złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie 

należy dodatkowo załączyć do oferty: a)pisemne pełnomocnictwo ustanawiające 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi 

przedstawić pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 



niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. ZASADY 

SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW: 1.Zgodnie z art. 23 ust. 1 

ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego. 2.Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 3.Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres 

pełnomocnictwa. W dokumencie tym powinni być wyliczeni wszyscy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli tych Wykonawców. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

4.Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI, pkt. A 2 SIWZ powinny być złożone 

przez każdego Wykonawcę. 5.Warunki udziału określone w rozdz. V, pkt. 1 SIWZ 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełniać łącznie. 6.Oferta powinna 

być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 

przedstawiciela - pełnomocnika. 7.W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców 

występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 

występujących wspólnie. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa, nie może być krótszy od 

terminu określonego na wykonanie zamówienia. 8.Podmioty występujące wspólnie ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

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 

a.Zmiany ceny brutto w przypadku zmian obowiązujących stawek podatku VAT; 

b.W przypadku połączenia się kilku odrębnych tytułów czasopism przedstawionych w ofercie 

w jeden tytuł i związaną z tym nową ceną wymaganą przez wydawcę; c.Zmiany nazw 

i innych danych identyfikacyjnych Stron umowy; d.Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako 

zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia. 

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 Dział Zamówień Publicznych, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk - 

Wrzeszcz. 



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

ofert: 22.11.2012 godzina 13:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 

Publicznych, pok. 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk - Wrzeszcz. 

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: CZĘŚĆ 1: gazety codzienne, dzienniki urzędowe, tygodniki 

i dwutygodniki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1: 

gazety codzienne, dzienniki urzędowe, tygodniki i dwutygodniki (18 tytułów/64 egz). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2: czasopisma techniczne, ekonomiczne, popularno-

naukowe i wielodziedzinowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 2: 

czasopisma techniczne, ekonomiczne, popularno-naukowe i wielodziedzinowe (219 

tytułów/346 egz.). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3: czasopisma naukowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 3: 

czasopisma naukowe (87 tytuły/103 egz.). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 


