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Gdańsk: Sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych - trujących i 

toksycznych, gazów o podwyższonej czystości oraz gazów ciekłych, wraz z dzierżawą 

butli, dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 

Numer ogłoszenia: 267378 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 
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 gazów 

technicznych, gazów specjalnych - trujących i toksycznych, gazów o podwyższonej czystości 

oraz gazów ciekłych, wraz z dzierżawą butli, dla jednostek organizacyjnych Politechniki 

Gdańskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych - trujących i 

toksycznych, gazów o podwyższonej czystości oraz gazów ciekłych, wraz z dzierżawą butli, 

dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy 

należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie 

przekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia podzielono następująco: Część I - Sukcesywna dostawa gazów 

technicznych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 

Część II - Sukcesywna dostawa gazów technicznych (własne butle Zamawiającego) dla 

jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Część III - Sukcesywna dostawa gazów 

specjalnych - trujących i toksycznych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych 

Politechniki Gdańskiej Część IV - Sukcesywna dostawa gazów ciekłych dla jednostek 

organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (własne zbiorniki Zamawiającego) Część V - 

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


Sukcesywna dostawa gazów o podwyższonej czystości wraz z dzierżawą butli dla jednostek 

organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Wykonawca decyduje na ile części będzie składał 

ofertę. Na każdą część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. Szacunkowa 

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów oraz rodzajów butli do dzierżawy znajduje się w 

formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1A,1B,1C,1D,1E do SIWZ) dla każdej części.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed 

upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Część I - 2.700 PLN (dwa tysiące 

siedemset złotych) Część II - 3.700 PLN (trzy tysiące siedemset złotych) Część III - 950 PLN 

(dziewięćset pięćdziesiąt złotych) Część IV - 1.700 PLN (jeden tysiąc siedemset złotych) 

Część V - 5.600 PLN (pięć tysięcy sześćset złotych) Jeżeli Wykonawca składać będzie ofertę 

na więcej niż 1 część to wadium stanowi suma wadiów należnych dla tych części. 

III.2) ZALICZKI 

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. 

 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 spełnianiu 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Formularz oferty - jeden wzór dla wszystkich części (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca 

wypełnia właściwe dla danej części punkty. 2.Formularz rzeczowo-cenowy - odpowiednio dla 

każdej z części (Załącznik nr 1A,1B,1C,1D,1E). 3.Opcjonalnie-pełnomocnictwo dla osoby 

reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub 

podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 4.Opcjonalnie-

pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania przez nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy 

złożyć, jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 5.Jeżeli w kraju 

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

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w III.4.3.1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

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

zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa 

odpowiednio w III.4.3.1). 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust.1 

ustawy Pzp. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: a) zmiany 

ceny spowodowaną zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena umowy brutto może 

ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek 

zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki 

VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury; b) zmiany nazw i innych danych 

identyfikacyjnych stron umowy; c) zmiany terminu dostawy spowodowanej wystąpieniem 

zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 

niemożliwego 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, budynek B pok. 213, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk.. 

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

ofert: 17.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213.. 

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: Sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli 

dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.. 

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

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów znajdują się w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1A do SIWZ).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa gazów technicznych (własne butle 

Zamawiającego) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.. 

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

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów znajdują się w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1B do SIWZ).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa gazów specjalnych - trujących i toksycznych 

wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.. 

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

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów znajdują się w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1C do SIWZ).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sukcesywna dostawa gazów ciekłych dla jednostek 

organizacyjnych Politechniki Gdańskiej (własne zbiorniki Zamawiającego).. 

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

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów znajdują się w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1D do SIWZ).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sukcesywna dostawa gazów o podwyższonej czystości wraz z 

dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.. 

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

przewidywana skala potrzeb Politechniki Gdańskiej na okres trwania umowy wraz z 

wyszczególnieniem rodzajów gazów znajdują się w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1E do SIWZ).. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 24.11.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


