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Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji

Odnawialnych Źródeł Energii - LINTE^2
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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, Wydział Elektrotechniki i Automatyki , ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu klucza centralnego do budynku

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii -

LINTE^2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa 49 szt. wkładek bębenkowych profilowych dwustronnych, dostawa 8 szt. wkładek bębenkowych

profilowych dwustronnych, z gałką od wewnątrz wypuszczoną min. 10 mm ponad wkładkę, dostawa 4 szt. kłódek

z wkładkami bębenkowymi, o wymiarach: szerokość korpusu kłódki 45 55 mm, wysokość korpusu kłódki 40-50

mm, grubość pałąka 7-8 mm, prześwit między korpusem a pałąkiem 30-50 mm; ze stali nierdzewnej malowanej

na kolor czarny, z uszczelką na pałąku zabezpieczającą przed dostawaniem się wilgoci do mechanizmu zamka,

dostawa 85 szt. kluczy indywidualnych i grupowych z plastikowymi oznacznikami, demontaż istniejących

wkładek i ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego wraz z dotychczasowymi kluczami, montaż

dostarczonych nowych wkładek i kłódek oraz komisyjne sprawdzenie ich działania, dostawa i montaż 1 szt.

samozamykacza z ramieniem nożycowym do drzwi o szerokości minimum 1200 mm, z regulacją skokową siły

zamykania w zakresie EN 2/4/5, z możliwością blokady otwarcia drzwi, w kolorze czarnym, dostawa 1 szt.

zewnętrznej jednoprzyciskowej stacji domofonowej, przeznaczonej do montażu natynkowego, w kolorze

czarnym, ze zintegrowanym podświetlanym przyciskiem przywołania umożliwiającym wymianę opisu przycisku

bez demontażu stacji, wymagany stopień ochrony minimum IP 54 oraz wysoka odporność na zniszczenie lub
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dewastację; montaż stacji domofonowej na stolarce aluminiowej drzwi wejściowych do budynku wraz z jej

przyłączeniem do istniejącego systemu domofonowego typu Siedle-centralka systemu w odległości ok. 10,0 m

od miejsca montażu stacji zewnętrznej, dostawa i montaż 2 szt. szafek blaszanych z szybką i zbijakiem na

łańcuszku do przechowywania klucza do drzwi ewakuacyjnych wraz z oznakowaniem, o wymiarach ok.

60x150x30mm, kolor RAL 3000 lub zbliżony.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.50.00.00-5, 44.52.11.30-8, 44.52.22.00-7, 32.55.26.00-3.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

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

Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania przez Wykonawcę uprawnień, o których

mowa w pkt III.3.1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym

okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem elementów systemu klucza centralnego

o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z
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ofertą

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą

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:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 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.
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o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

dzp.pg.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska,

Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Biuro Projektu LINTE^2 (pok. 32), ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013

godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok. 32,

80-216 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: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. Laboratorium

innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii - LINTE^2 (Program

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.12.2009 nr POIG

02.01.00-22-083/09).

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
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