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Gdańsk: Dostawa wyposażenia pracowni modelowania i informatyki w mechatronice 

Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury 

technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice 

Gdańskiej 

Numer ogłoszenia: 110472 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 
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.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pracowni 

modelowania i informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu 

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia 

Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni modelowania i informatyki w mechatronice 

Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury 

technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice 

Gdańskiej. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących 

wyodrębnionych częściach na dostawę: A - karty pomiarowe, B - oscyloskopy cyfrowe, 

generatory funkcyjne; C - kamera cyfrowa. 3.Wykaz oraz liczba zamawianych sztuk: Część 

A: Karta pomiarowa - 2 szt., Część B: Oscyloskop cyfrowy - 3 szt., Generator funkcyjny - 3 

szt., Część C: Kamera cyfrowa - 1 szt. 4.Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz 

wniesienie zamawianego towaru w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 5.Wszystkie 

wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i 

uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i niebędące przedmiotem praw osób trzecich. 

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


6.Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w częściach A, B, C musi spełniać parametry 

techniczne i wymagania określone odpowiednio dla części A, B i C w załączniku nr 7 do 

SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 7.Przedmiot zamówienia musi być objęty 

minimum 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym (liczony od podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

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

 

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

dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Część A - 100,00 PLN (sto 

złotych). Część B - 300,00 PLN (trzysta złotych). Część C - 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt 

złotych). 2.W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę na więcej niż jedną część 

zamówienia kwoty wadium w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia podlegają 

sumowaniu. 

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. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia opisu oferowanej 

dostawy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A,5B, 5C 

(odpowiednio dla poszczególnych części) do SIWZ 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - zał. nr 1A,1B,1C do SIWZ 

(odpowiednio dla części). 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)terminu 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 

warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności 

mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski 

żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron). 

b)zmiany ceny spowodowanej zmianą obowiązujących stawek podatkowych. c)zmian osób 

reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, 

zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 

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, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach B, pok. 206.. 

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

ofert: 11.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, Gmach B, pok. 206.. 

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: Dostawa jest realizowana w ramach Projektu Stworzenie 

nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów 

Przyszłości w Politechnice Gdańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.. 

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: Dostawa kart pomiarowych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykaz oraz 

liczba zamawianych sztuk: Karty pomiarowe - 2 szt., 2.Przedmiot zamówienia musi 

spełniać parametry techniczne i wymagania określone dla części A w załączniku nr 7 

do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oscyloskopów cyfrowych, generatorów funkcyjnych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykaz oraz 

liczba zamawianych sztuk: Oscyloskopy cyfrowe - 3 szt., Generatory funkcyjne - 3 

szt., 2.Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i wymagania 

określone dla części B w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa kamery cyfrowej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykaz oraz 

liczba zamawianych sztuk: Kamera cyfrowa - 1 szt., 2.Przedmiot zamówienia musi 

spełniać parametry techniczne i wymagania określone dla części C w załączniku nr 7 

do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


