Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pl

Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia nowych stanowisk pracy w ramach realizacji projektu
Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)
Numer ogłoszenia: 96577 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej , ul.
Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3472411, faks 058 3471006.



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 sprzętu komputerowego do wyposażenia nowych
stanowisk pracy w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD
NIWA).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
komputerowego do wyposażenia nowych stanowisk pracy wramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej
Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 1) Część I Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych. 2) Część II - Dostawa komputerów przenośnych i akcesoriów. 3.Przedmiot
zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wykonany z
bezpiecznych materiałów i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Nie może też być sprzętem powystawowym. 4.
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wdanej części.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie zamówienia podstawowego o ilości wskazane w Rozdziale III pkt. 11
SIWZ. (w tabeli -kolumna: Liczba szt. w zamówieniu wg prawa opcji). Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywanymi.
Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi. Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla
zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane sukcesywnie do 31.12.2014 r. w terminie
21 dni od dnia przesłania zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.40.00-2, 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.41.00-9,
30.23.45.00-3, 31.44.00.00-2, 30.23.74.60-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Dotacje na innowacje”
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla
części I: 1000 zł. dla części II: 500 zł.
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 postępowania nie wymaga posiadania uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

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:
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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 opisów oferowanych urządzeń w postaci dokumentacji technicznej. Przez dokumentację
techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy
sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych
informacji, np. źródło własne/ adres strony WWW producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu.
Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w specyfikacji
technicznej SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 2) W
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru - pełnomocnictwo (a); 3)FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY dla części, o którą Wykonawca się ubiega - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 lub 7 do SIWZ
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
Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy (§ 4) oferowany
sprzęt komputerowy nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcji. W takim przypadku Wykonawca może
zaproponować nowocześniejsze zamienniki o lepszych parametrach technicznych w niezmienionej cenie w stosunku do
oferty. Zmiana umowy w zakresie terminu jej realizacji dopuszczalna jest również w przypadku wystąpienia siły wyższej. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie
pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o braku dostępności zamienianego sprzętu komputerowego na rynku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (dotyczy wersji papierowej SIWZ).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 10:00,
miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 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:
1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 15.05.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Centrum
Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Nowy Budynek Wydziału ETI, III p., pok. NE347; 2. Numer
referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/179/022/D/14..
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: 1) Część I - Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: 1) Komputer stacjonarny (Stacja
robocza) [11 sztuk + 10 sztuk w opcji] Zestawy komputerowe przeznaczone dla programistów i testerów aplikacji
rozproszonych, równoległych i mobilnych. Komputery wykorzystywane mają być do zadań takich jak: -wytwarzanie
aplikacji w zintegrowanych środowiskach programistycznych (IDE), -kompilacja, uruchamianie i testowanie
wytwarzanych aplikacji, -uruchamianie aplikacji w środowisku zwirtualizowanych systemów operacyjnych, projektowanie architektury aplikacji, -tworzenie i edycja grafiki 2D (w tym tworzenie graficznych interfejsów
użytkownika dla aplikacji), -tworzenie i edycja dokumentów w pakietach biurowych, -przetwarzanie danych
multimedialnych Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.74.60-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2) Część II - Dostawa komputerów przenośnych i akcesoriów.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część II: 1)Komputer przenośny A (laptop
12cali) [1 sztuka + 2 sztuki w opcji] Komputery przenośne przeznaczone dla pracowników Centrum Doskonałości
NIWA. Komputery wykorzystywane mają być do zadań takich jak: -tworzenie i edycja dokumentów w pakietach
biurowych, -przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, szkoleń i konsultacji, -odtwarzanie filmów pokazowych w
wysokiej rozdzielczości, -uruchamianie aplikacji demonstracyjnych. 2) Komputer przenośny B (laptop 15cali) [2
sztuki + 2 sztuki w opcji] Komputery przenośne przeznaczone dla programistów i testerów aplikacji rozproszonych,
równoległych i mobilnych. Komputery wykorzystywane mają być do zadań takich jak: -wytwarzanie aplikacji w
zintegrowanych środowiskach programistycznych (IDE), -kompilacja, uruchamianie i testowanie wytwarzanych
aplikacji, -uruchamianie aplikacji w środowisku zwirtualizowanych systemów operacyjnych, -projektowanie
architektury aplikacji, -tworzenie i edycja grafiki 2D (w tym tworzenie graficznych interfejsów użytkownika dla
aplikacji), -tworzenie i edycja dokumentów w pakietach biurowych, -przetwarzanie danych multimedialnych.
3)Akcesoria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.45.00-3, 31.44.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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