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17/12/2013 S244 Pahstwa czlonkowskie - Zamowienie publiczne na dostawy -
Qgtoszenie o zamowieniu - Procedura otwarta 
I.II.III.IV.VI. 

Polska-Gdahsk: Komputery osobiste 

2013/S 244-424098 

Ogfoszenie o zamowieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja 1: Instytucja zamawiajaca 
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Politechnika Gdahska 
ul. Narutowicza 11/12 
Osoba do kontaktow: Zbigniew Zglenicki 
80-233 Gdansk 
POLSKA 
Tel.: +48 583471775 
E-mail: zbicki@pg.gda.pl 
Faks: +48 583471775 
Adresy internetowe: 
Ogolny adres instytucji zamawiaj^cej: www.pg.gda.pl 
Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt 
(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz£)ce 
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupow) 
mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu 
nalezy przesytac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

1.2) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej 
Inna: Uczelnia publiczna 

1.3) Gtowny przedmiot lub przedmioty dziatalnosci 
Edukacja 

1.4) Udzielenie zamowienia w imieniu innych instytucji zamawiaj^cych 
Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiajqcych: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamowienia 

11.1) Opis 
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucja zamawiaJ£|Cci: 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz^tu komputerowego oraz 
akcesoriow dia Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdahskiej. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce 
realizacji dostawy lub swiadczenia ustug 
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Dostawy 
Kupno 
Glowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub swiadczenia usiug: Politechnika Gdahska 
Wydzial Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk - Wrzeszcz 
Kod NUTS PL634 

11.1.3) Informacje na temat zamowienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupow (DSZ) 
Ogtoszenie dotyczy zamowienia publicznego 

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
11.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz^tu komputerowego oraz 
akcesoriow, zgodnie ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia 
zawartym w zatqcznikach od nr 7.1 do nr 7.6 do SIWZ oraz ponizszym 
zestawieniem: 
Cz^sc 1: 
a) zestaw komputerowy A - 1 kpl. 
b) zestaw komputerowy B - 1 kpl. 
Cz^sc 2: 
a) zestaw komputerowy - 1 kpl. 
b) dysk SSD 1 2 0 G B - 1 szt. 
c) pami^c RAM 4GB - 1 szt. 
Cz^sc 3: 
a) laptop - 1 szt. 
b) tablet nr 1 - 1 szt. 
c) tablet nr 2 - 3 szt. 
d) pami^c pendrive 120 GB - 3 szt. 
Cz^sc 4: 
a) adapter - 3 szt. 
b) kabel HDMI 1 m - 1 szt. 
c) kabel HDMI 3 m - 2 szt. 
d) karta bezprzewodowa sieciowa - 5 szt. 
e) prze+^cznik SWITCH - 1 szt. 
Cz^sc 5: 
a) skaner - 1 szt. 
Cz^sc 6: 
a) drukarka laserowa kolorowa - 1 szt. 
2. Wymagania stawiane Wykonawcy odnosnie przedmiotu zamowienia: 
1) Zamawiaj^cy wymaga, aby oferowane zestawy komputerowe oraz 
akcesoria obj^te przedmiotem zamowienia: 
a. byfy fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeh, bez 
wczesniejszej eksploatacji i nie byty przedmiotem praw osob trzecich, 
b. spelnialy wszystkie normy stawiane przedmiotowi zamowienia przez 
prawo polskie, 
c. posiadaty odpowiednie pozwolenia dopuszczajqce do obrotu na 
terytorium Polski, 
d. posiadaty deklaracj^ zgodnosci CE. 
2) Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca: 
a. udzielit minimum 24 miesi^cy gwarancji na oferowane zestawy oraz 
akcesoria, obj^te przedmiotem zamowienia, od daty podpisania 
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protokolu zdawczo-odbiorczego. Gwarancja udzielona przez 
Wykonawcy nie moze ograniczac gwarancji producenta. 
b. dostarczyl przedmiot zamowienia wtasnym transportem, na wlasny 
koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiaj^cego, a takze 
dokonat montazu i uruchomienia zestawow obj^tych przedmiotem 
zamowienia. 
c. w celu potwierdzenia, ze oferowane zestawy komputerowe i akcesoria 
odpowiadaj^ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego w 
szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia - zal^czyt do oferty opis 
sporz^dzony na podstawie zalqcznikow od nr 7.1 do nr 7.6 do SIWZ, 
poprzez podanie producenta, marki, modelu, typu zaoferowanych 
wyrobow. 
3) Szczegotowe postanowienia dotyczqce wykonywania zobowi^zah 
odnoszqcych si^ do reklamacji i gwarancji zawarto we wzorze umowy, 
ktora stanowi integraln^ cz^sc niniejszej Specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia. 

11.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500, 
30237135 

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowieh rzqdowych 
(GPA) 
Zamowienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zamowieh rz^dowych 
(GPA): nie 

11.1.8) Czesci 
To zamowienie podzielone jest na czesci: tak 
Oferty mozna sWadac w odniesieniu do jednej lub wi^cej czesci 

11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza si^ sktadanie ofert wariantowych: nie 

11.2) Wielkosc lub zakres zamowienia 
11.2.1) Catkowita wielkosc lub zakres: 

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawy sprz^tu komputerowego oraz 
akcesoriow, zgodnie ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia 
zawartym w zat^cznikach od nr 7.1 do nr 7.6 do SIWZ oraz ponizszym 
zestawieniem: 
Cz^sc 1: 
a) zestaw komputerowy A - 1 kpl. 
b) zestaw komputerowy B - 1 kpl. 
Cz^sc 2: 
a) zestaw komputerowy - 1 kpl. 
b) dysk SSD 1 2 0 G B - 1 szt. 
c) pami^c RAM 4GB - 1 szt. 
Cz^sc 3: 
a) laptop - 1 szt. 
b) tablet nr 1 - 1 szt. 
c) tablet nr 2 - 3 szt. 
d) pami^c pendrive 120 GB - 3 szt. 
Cz^sc 4: 
a) adapter - 3 szt. 
b) kabel HDMI 1 m - 1 szt. 
c) kabel HDMI 3 m - 2 szt. 
d) karta bezprzewodowa sieciowa - 5 szt. 
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e) przelqcznik SWITCH - 1 szt. 
Cz^sc 5: 
a) skaner - 1 szt. 
Cz^sc 6: 
a) drukarka laserowa kolorowa - 1 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 38 620,90 PLN 

11.2.2) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.3) Informacje o wznowieniach 
Jest to zamowienie podlegaj^ce wznowieniu: nie 

11.3) Czas trwania zamowienia lub termin realizacji 

w dniach: 35 (od udzielenia zamowienia) 

Informacje o czesciach zamowienia 

Cz^sc nr: 1 Nazwa: Zestawy komputerowe 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zat^czniku nr 
7.1 do SIWZ. 

2) Wspolny Stownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500 

3) Wielkosc lub zakres 
zestaw komputerowy A - 1 kpl. 
zestaw komputerowy B - 1 kpl. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 12 345 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotycz^cych czasu trwania lub 
rozpocz^cia/real izacj i zamowien ia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Cz^sc nr: 2 Nazwa: Zestaw komputerowy oraz elementy komputerow. 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje s i^ w zai^czniku nr 
7.2 do SIWZ. 

2) Wspolny Stownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500 

3) Wielkosc lub zakres 
zestaw komputerowy - 1 kpl. 
dysk SSD 1 2 0 G B - 1 szt. 
pami^c RAM 4GB - 1 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 5 700 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotycz^cych czasu trwania lub 
rozpocz^cia/realizacji zamowienia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Cz^sc nr: 3 Nazwa: Komputer przenosny oraz tablety. 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje s i^ w zal^czniku nr 
7.3 do SIWZ. 

2) Wspolny Slownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500 
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3) Wielkosc lub zakres 
laptop - 1 szt. 
tablet nr 1 - 1 szt. 
tablet nr 2 - 3 szt. 
pami^c pendrive 120 GB - 3 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 13 800 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotycz^cych czasu trwania lub 
rozpocz^cia/realizacji zamowienia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Cz^sc nr: 4 Nazwa: Akcesoria do komputerow. 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje s i^ w zalqczniku nr 
7.4 do SIWZ. 

2) Wspolny Stownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110,30231300, 30232110, 30234100, 30234500 

3) Wielkosc lub zakres 
adapter - 3 szt. 
kabel HDMI 1 m - 1 szt. 
kabel HDMI 3 m - 2 szt. 
karta bezprzewodowa sieciowa - 5 szt. 
przelqcznik SWITCH - 1 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 859 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotycz£)cych czasu trwania lub 
rozpoczfcia/realizacji zamowienia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Cz^sc nr: 5 Nazwa: Skaner 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje s i^ w zal^czniku nr 
7.5 do SIWZ. 

2) Wspolny Slownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500 

3) Wielkosc lub zakres 
skaner - 1 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 4 877,90 PLN 

4) Informacje o roznych datach dotyczsjcych czasu trwania lub 
rozpocz^cia/realizacji zamowienia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Cz^sc nr: 6 Nazwa: Drukarka laserowa kolorowa 
1) Krotki opis 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje s i^ w zaiqczniku nr 
7.6 do SIWZ. 

2) Wspolny Slownik Zamowieh (CPV) 
30213000, 30216110, 30231300, 30232110, 30234100, 30234500 

3) Wielkosc lub zakres 
drukarka laserowa kolorowa - 1 szt. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 1 039 PLN 

4) 
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Informacje o roznych datach dotyczqcych czasu trwania lub 
rozpoczQcia/realizacji zamowienia 

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamowienia 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomicznym. fmansowym i 
technicznym 

III.1) Warunki dotycz£)ce zamowienia 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 

1. Zamawiajqcy w niniejszym post^powaniu z^da od Wykonawcow 
wniesienia wadium. 
2. Wadium Wykonawca wnosi przed uplywem terminu skladania ofert. 
3. Przyst^puj^c do post^powania Wykonawca zobowi^zany jest wniesc 
wadium w wysokosci: 
dia czesci 1: 200,00 PLN, dia czesci 2: 100,00 PLN, dIa czesci 3: 250,00 
PLN, dia czesci 4: 20,00 PLN, 
dia czesci 5:100,00 PLN, dia czesci 6: 20,00 PLN. 
4. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nast^pujqeych 
formach: 
a) w pieni^dzu; 
b) w por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy 
oszcz^dnosciowo - kredytowej, z tym ze por^czenie kasy musi bye 
por^czeniem pieni^znym; 
e) w gwarancjach bankowych; 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) w por^czeniach udzielanyeh przez podmioty, o ktorych mowa w art. 
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Ageneji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr42, poz. 275). 
5. Wptata wadium musi bye wniesiona w PLN. 
6. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiaj^cego: Bank Milenium 64 1160 2202 0000 
0001 8607 3782, z zaznaczeniem: „Wadium - dostawa sprz^tu 
komputerowego oraz akcesoriow - ZP/496/014/D/13" 
7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liezy s i^ moment wplywu 
srodkow na rachunek bankowy Zamawiaj^cego. 
8. Wadium wniesione w pieni^dzu Zamawiaj^cy przechowuje na 
rachunku bankowym. 
9. Wykonawca sktada z ofertq potwierdzenie przelewu lub jego 
kserokopi^ potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem. 
10. Wniesienie wadium w jednej z form okreslonych w pkt 4 ppkt od b do 
e nast^puje poprzez dor^czenie Zamawiajqeemu oryginalu dokumentu 
przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument ten nalezy ziozyc za 
pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdahskiej - I pi^tro 
skrzydio B Gmachu Glownego w Gdahsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 
od poniedziaiku do pi^tku w godzinach 9:00 do 13:00. Kopi^ 
pokwitowania wniesienia wadium nalezy zal^ezyc do oferty. 
11. Dokument wadialny (por^ezenie lub gwarancja) musi bye 
sporzqdzony zgodnie z obowi^zuj^eym prawem i zawierac nast^puj^ce 
elementy: 
a) nazw^ oraz wskazanie siedziby: daj^eego zleeenie (Wykonawcy), 
beneficjenta gwarancji/por^czyciela (Zamawiaj^cego), oraz 
gwaranta/por^czyeiela (banku; instytucji ubezpieezeniowej lub podmiotu 
por^ezaj^eego). 
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b) okreslenie post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, 
ktorego dotyczy, 
c) kwot^, 
d) termin waznosci, 
e) miec form^ oswiadczenia bezwarunkowego platnego na pierwsze 
pisemne z^danie Zamawiaj^cego, 
f) bye nieodwdalny, 
g) obejmowac odpowiedzialnosc za wszystkie przypadki powodujqce 
utrat^ wadium przez Wykonawcy, okreslone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy, 
h) obejmowac caly okres zwi^zania ofertq, zgodnie z zapisem w SIWZ. 
12. Wykonawca, ktorego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazan^ w 
pkt 4 form^ wadium zostanie wykluczony z post^powania. 
13. Wycofanie oferty przed uptywem terminu skladania ofert nie 
powoduje utraty wadium. 
14. Zamawiaj^cy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 
46 ustawy. 
15. Zamawiaj^cy zaz^da ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcy, ktoremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 
ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygni^cia odwolania jego oferta zostala 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wowczas wadium w 
terminie okreslonym przez Zamawiajqcego. 

111.1.2) Gtowne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie 
do odpowiednich przepisow je reguluj^cych: 
1. Podstaw^ do wystawienia przez Wykonawcy faktury za zrealizowanie 
przedmiotu umowy b^dzie podpisany przez obie strony protokol 
zdawczo - odbiorczy bez zastrzezeh. 
2. Faktury nalezy wystawic na adres: Politechnika Gdahska, Wydzial 
Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk. 
3.5. Faktura VAT b^dzie platna przelewem w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury VAT 
na konto Wykonawcy. 
4. Za dzieh zaplaty uwazac s i^ b^dzie dzieh obci^zenia rachunku 
Zamawiaj^cego. 

111.1.3) Forma prawna, jakej musi przyjsic grupa wykonawcow, ktorej 
zostanie udzielone zamowienie: 
Oferta wspolna Wykonawcow 
1. Wykonawcy zamierzaj^cy wspolnie ubiegac s i^ o udzielenie 
zamowienia (np. konsorcjum) zobowiqzani sq do ustanowienia 
pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post^powaniu, albo 
reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamowienia publicznego. 
Pelnomocnictwo musi bye udzielone w formie pisemnej i wskazywac w 
szezegolnosci: 
a) post^powanie o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, 
b) Wykonawcow wspolnie ubiegajacych s i^ o zamowienie, 
c) ustanowionego pelnomocnika, 
d) zakres jego umoeowania. 
Pelnomocnictwo musi bye podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow 
ubiegajacych si^ o udzielenie zamowienia przez osoby uprawnione do 
skladania oswiadczeh woli wymienione we wlaseiwym rejestrze lub 
ewidencji dzialalnosci gospodarezej Wykonawcy. 
2. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy s i^ o udzielenie zamowienia w 
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formularzu oferty jak 1 w innych dokumentach powotuj^cych s\q na 
"Wykonawcy" w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni wpisac 
dane dotycz^ce wszystkich Wykonawcow, a nie ich pelnomocnika. 
3. Aby podmioty wyst^pujqce wspolnie spetniaty warunki wymagane od 
Wykonawcow: 
— Kazdy z tych podmiotow musi wykazac brak podstaw do wykluczenia z 
post^powania o udzielenie zamowienia. 
Dokumenty opisane w rozdziale VI w pkt. 2 i 3 na potwierdzenie 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z post^powania o udzielenie 
zamowienia kazdy podmiot sklada z osobna. 
— L^cznie (wspolnie) te podmioty musz^ spelniac warunki, o ktorych 
mowa w rozdz. V pkt. 1 specyfikacji 
Dokumenty opisane w rozdz. VI w pkt. 1 specyfikacji, ktore nalezy ztozyc 
na potwierdzenie spelnienia warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 
1, podmioty skladajq wspolnie lub kazdy z osobna. 
— Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udzialu w 
post^powaniu, kazdy podmiot sklada z osobna lub jedno wspolnie. 
Dokumenty dotycz^ce poszczegolnych podmiotow, powinny bye 
podpisane odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania 
tych podmiotow, ktorych dotyczy. 
Dokumenty, wspolne dia wszystkich podmiotow, powinny bye podpisane 
przez pelnomocnika lub wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych 
si^ o zamowienie. 
4. Oferta winna bye podpisana przez kazdego z Wykonawcow 
wyst^puj^cych wspolnie lub upowaznionego przedstawieiela -
pelnomocnika, by prawnie zobowi^zywala wszystkich Wykonawcow. 
5. Podmioty wyst^puj^ce wspolnie ponoszq solidarnq odpowiedzialnosc 
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowi^zah. 

III.1.4) Inne szczegolne warunki 
Wykonanie zamowienia podlega szczegolnym warunkom: nie 

III.2) Warunki udziatu 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymog i zwiazane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania 
wymogow: I. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si§ wykonawcy, 
ktorzy: 
1. Spelniaj^ warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczqce: 
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub 
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajq obowi^zek ich posiadania; 
Dzialalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia 
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnieh, 
b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; 
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca ubiegaj^cy 
s i^ o zamowienie: 
Wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w 
tym okresie, zrealizowal co najmniej 1 dostawy sprz^tu komputerowego 
0 l^cznej wartosci nie mniejszej niz: 
— dia czesci 1: 15 000,00 PLN brutto, 
— dia czesci 2: 7 000,00 PLN brutto, 
— dia czesci 3: 17 000,00 PLN brutto, 
— dia czesci 4: 1 000,00 PLN brutto. 
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— dia czesci 5: 6 000,00 PLN brutto, 
— dia czesci 6: 1 200,00 PLN brutto, 
Zamawiaj^cy sprawdzi spelnienie tego warunku na podstawie zal^cznika 
nr 4 do SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferty na kilka czesci zamowienia, 
musi wykazac minimum jedn^ dostawy sprz^tu komputerowego o 
l^cznej wartosci brutto, co najmniej rownej sumie podanych wyzej 
wartosci dia czesci, na ktore sktada oferty. 
c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamowienia; 
Zamawiajqcy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 
2. Nie podlegaj^ wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 
Zamawiaj^cy sprawdzi czy Wykonawcy spetniajq powyzsze warunki na 
podstawie ztozonych przez Wykonawcow oswiadczeh lub dokumentow. 
Niespetnienie chociazby jednego warunku spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z post^powania. Oferty Wykonawcy wykluczonego uznaje 
si^ za odrzuconq. 
II. Wykaz oswiadczeh lub dokumentow, jakie maj^ dostarczyc 
wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w 
post^powaniu 
1. Wykonawcy ubiegaj^cy siQ o zamowienie, w celu potwierdzenia 
spelnienia warunkow udziatu w post^powaniu, muszq wraz z ofertq 
(formularz oferty wg wzoru stanowiacego zat^cznik nr 1 do SIWZ) 
zatqczyc nizej wymienione oswiadczenia lub dokumenty: 
a) oswiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 
ustawy (wg wzoru stanowiacego zat^cznik nr 2 do SIWZ). Oswiadczenie 
musi bye podpisane przez Wykonawcy. 
b) Wykaz wykonanych gtownych dostaw sprz^tu komputerowego w 
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a 
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na 
rzeez ktorych te dostawy zostaly wykonane - wg wzoru stanowiacego 
zaiqcznik nr 4 do SIWZ, oraz zal^ezyc dowody, ze dostawy te zostaly 
wykonane nalezycie. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
post^powania o udzielenie zamowienia w okolieznoseiach, o ktorych 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nalezy ziozyc: 
a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru 
stanowiacego zal^eznik nr 3 do SIWZ); 
b) aktualny odpis z wlaseiwego rejestru lub z centralnej ewidencji I 
informacji o dzialalnosci gospodarezej, jezeli odrebne przepisy 
wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w opareiu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu 
skladania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
e) aktualne zaswiadczenie wlaseiwego naczelnika Urz^du Skarbowego 
potwierdzajqee, ze Wykonawca nie zaiega z opiacaniem podatkow lub 
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozlozenie na raty zaieglyeh platnosci lub wstrzymanie w calosci 
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wykonania decyzji wlaseiwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 
miesi^ee przed uplywem terminu sktadania ofert; 
d) aktualne zaswiadezenie wlaseiwego oddziatu Zaktadu Ubezpieezeh 
Spoteeznyeh lub Kasy Rolniezego Ubezpieczenia Spoteeznego 
potwierdzajqee, ze Wykonawea nie zaiega z optaeaniem sktadek na 
ubezpieezenie zdrowotne i spoteezne lub potwierdzenie, ze uzyskat 
przewidziane prawem zwolnienie, odroezenie lub roztozenie na raty 
zalegtyeh ptatnosei lub wstrzymanie w eatosei wykonania deeyzji 
wlaseiwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesiqce przed 
uptywem terminu sktadania ofert; 
e) aktualny informaej^ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 -8 ustawy, wystawiony nie wezesniej 
niz 6 miesi^ey przed uptywem terminu sktadania ofert; 
f) aktualny informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 
6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert. 
g) aktualny informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt 10 i 11 ustawy, wystawiony nie 
wezesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert; 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
post^powania o udzielenie zamowienia w okolieznoseiach, o ktorych 
mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca sktada: 
— liste podmiotow nalezycyeh do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacje o tym, ze Wykonawea nie 
nalezy do grupy kapitatowej - wedtug wzoru stanowiyeego zatycznik nr 5 
do SIWZ. 
Uwaga: 
Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: Z post^powania o udzielenie zamowienia 
wyklucza sie rowniez Wykonawcow, ktorzy nalezyc do tej samej grupy 
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie 
konkurencji i konsumentow (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z pozniejszymi 
zmianami), ztozyli odrebne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu 
w tym samym postepowaniu, chyba ze wykazy, ze istniejyee miedzy 
nimi powiyzania nie prowadzy do zachwiania uezeiwej konkurencji 
pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 
4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych 
mowa w pkt 2: 
a) ppkt b-d i f - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajyce 
odpowiednio, ze: 
— nie otwarto jego likwidaeji ani nie ogtoszono upadtosei wystawione nie 
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert, 
— nie zaiega z uiszczaniem podatkow, optat na ubezpieezenie 
spoteezne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem 
zwolnienie, odroezenie lub roztozenie na raty zalegtyeh ptatnosei lub 
wstrzymanie w catosci wykonania deeyzji wlaseiwego organu 
wystawione nie wezesniej niz 3 miesiyce przed uptywem sktadania ofert, 
— nie orzeezono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie 
wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert, 
b) ppkt e i g - sktada zaswiadezenie wlaseiwego organu sydowego lub 
administraeyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej 
dokumenty dotyczy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 i 10 i 
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11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem 
skladania ofert. 
5. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca 
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o 
ktorych mowa w pkt..4, zastepuje sie je dokumentem zawierajycym 
oswiadczenie, w ktorym okresia sie takze osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, ziozone przed wlaseiwym organem sydowym, 
administracyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe 'ub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 
6. Wykonawcy majycy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10111 
ustawy majycych miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, skladajy w odniesieniu do nich zaswiadczenie 
wlaseiwego organu sydowego albo administraeyjnego z miejsca ich 
zamieszkania dotyczyce niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert z tym, ze w przypadku, 
gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich 
zaswiadczeh - zastepuje sie dokumentem zawierajycym 
oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wlaseiwym organem 
sydowym, administracyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub 
gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osob. 
7. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajy 
wymaganiom okreslonym SIWZ Wykonawca zobowiyzany jest zaiyczyc 
opis, sporzydzony poprzez wypelnienie zaiycznikow od nr 7.1 do nr 7.6 
do SIWZ, odpowiednio dia danej czesci. 

111.2.2) Zdolnosc ekonomlczna i f inansowa 
111.2.3) Kwallf ikacje techniczne 
111.2.4) Informacje o zamowienlach zastrzezonych 

III. 3) Specyficzne warunki dotyczyce zamowieh na ustugi 
111.3.1) Informacje dotyczyce okreslonego zawodu 
111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie ustugi 

Sekcja IV: Procedura 

IV. 1) Rodzaj procedury 
IV. 1.1) Rodzaj procedury 

Otwarta 
IV. 1.2) Ograniczenie liczby wykonawcow, ktorzy zostany zaproszeni do 

sktadania ofert lub do udziatu 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawcow podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2) Kryteria udzielenia zamowienia 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia 
Najnizsza cena 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajycy: 
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ZP/496/014/D/13 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczyce tego samego zamowienia 

nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentow dodatkowych lub 

dokumentu opisowego 
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 

postepowaniu 
22.1.2014-11:45 

IV.3.5) Data wystania zaproszeh do sktadania ofert lub do udziatu 
zakwalifikowanym kandydatom 

IV.3.6) J^zyki, w ktorych mozna sporzydzac oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu 
polski. 

IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiyzany oferty 
w dniach: 60 (od ustalonej daty sktadania ofert) 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 
Data: 22.1.2014- 12:00 
Miejscowosc: 
Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. 
Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk - Wrzeszcz pok. 30. 

Sekcja VI: Informacje uzupetniaiace 

VI. 1) Informacje o powtarzajycym sie charakterze zamowienia 
Jest to zamowienie o charakterze powtarzajycym sie: nie 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

VI.3) Informacje dodatkowe 
IPostepowanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego powyzej 200 000 EUR na podstawie przepisow 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozniejszymi. zmianami). 
2. Adres strony internetowej na ktorej dostepna jest specyfikacja 
istotnych warunkow zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
3. Zamawiajycy nie przewiduje udzielenia zamowieh uzupetniajycych. 

VI.4) Procedury odwotawcze 
Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze 

Urzyd Zamowieh Publicznych 
ul. Postepu 17a 
02-676 Warszawa 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

Vl.4.2) Sktadanie odwotah 
Doktadne informacje na temat terminow sktadania odwotah: Odwotanie 
wnosi sie do Prezesa Izby w nastepujycych terminach: 
1. Termin wniesienia odwolania wobec czynnosci Zamawiajycego 
wynosi: 
a) 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajycego 
stanowiycej podstawe jego wniesienia jezeli zostalo przestane faksem 
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lub drogy elektroniczny, 
b) 15 dni, jezeli zostalo przeslane w inny sposob. 
2. Termin wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu 
lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wynosi 10 dni od dnia 
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie 
internetowej Zamawiajycego. 
3. Termin wniesienia odwolania wobec czynnosci innych niz wymienione 
w pkt 1 i 2 wynosi 10 dni od dnia w ktorym powzi^to lub przy zachowaniu 
nalezytej starannosci mozna bylo powziyc wiadomosc o okolieznoseiach 
stanowiyeyeh podstaw^ jego wniesienia. 
4. Termin wniesienia odwolania w przypadku, gdy Zamawiajycy nie 
przeslat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz^dowym Unii 
Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia z tym, ze jezeli 
Zamawiajycy nie opublikowal wymienionego ogloszenia, termin na 
wniesienie odwolania wynosi 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. 
5. Odwotujycy przesyla kopi^ odwolania Zamawiajycemu przed uplywem 
terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl zapoznac s i^ z 
jego tresciy przed uplywem tego terminu. 

Vl.4.3) Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania 
odwotah 
Urzyd Zamowieh Publicznych 
ul. Postepu 17a 
02-676 Warszawa 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 
13.12.2013 
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