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Szanowni Panstwo, 
Uprzejmie informujemy, ze Panstwa Ogloszenie o zamowieniu przeslane w dniu 
20L4-07-11 0 godzinie 14:25 zostalo opublikowane w B i u l e t y n i e Zamowien 
PuDlicznych w dniu 2014-07-11 o godzinie 14:25 (numer ogloszenia 151917-2014). 
Tresc zamieszczonego ogioszenia w zal^czeniu. 

Ta wiadomosc zostaia wygenerowana automatycznie. Prosimy na n i q nie 
odpowiadac.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie p u b l i k a c j i ogloszeri prosimy 
kisrowac na biuletynzp jSuzp.gov.pi 

Urjqd Zamowien Publicznych. 

-151917-2014.html 

Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest dostawa uktadow wzbudzenia dia generatorow 
synchronicznych zainstalowanych w laboratorium elektroenergetycznym Wydziatu 
Eiektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej 
Ntmer ogtoszenia: 151917 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 
OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKGA I: ZAMAWIAJACY 

1.1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdahska, Wydziat Eiektrotechniki i Automatyki , ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, woj . pomorskie, tel . +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 
17 75. 

• Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

II. 1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Przedmiotem zamowienia jest 
dostawa uktadow wzbudzenia dIa generatorow synchronicznych zainstalowanych w 
laboratorium elektroenergetycznym Wydziatu Eiektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdahskiej. 
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11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy. 

11.1.4) OI<reslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Uktady wzbudzenia -
2 szt. Uktady wzbudzenia b^dq przeznaczone dia generatora synchronicznego typu 
GCf84a/4-S o mocy 27kW i znamionowych parametrach wzbudzenia 95V 5,5A. Regulator 
pcwinien bye wyposazony w: pqt\q regulacji automatycznej i r^cznej oraz regulacji 
nadrzQdnej wspotczynnika mocy i mocy biernej, ogranicznik niedowzbudzenia pozwalajqcy 
naksztattowanie charakterystyki za pomocg krzywej tamanej, o co najmniej 5 punktach, 
ograniczniki prqdu stojana i wirnika umozliwiajqce zdefiniowanie czasowo zaieznej 
charakterystyki dziatania, ogranicznik U/f, Stabilizator systemowy typu PSS2B, 2 stopniowe 
zabezpieczenie od przekroczenia prgdu wzbudzenia, 2 stopniowe zabezpieczenie od utraty 
wzbudzenia, 2 stopniowe zabezpieczenie nadnapi^ciowego. Regulator powinien 
wspotpracowac z oprogramowaniem inzynierskim umozliwiajqcym jego petnq konfiguracjQ. 
Wymaga siQ aby mozliwy byt, co najmniej: wybor struktury regulacji, wymagane 
przynajmniej 3 struktury regulacji zgodnie ze standardami IEEE 421.5, parametryzacja 
wszystkich parametrow struktury, parametryzacja wszystkich nastaw ogranicznikow i 
zabezpieczeh, mozliwosc rejestracji szybkich przebiegow w formacie Comtrade lub TXT, przy 
czym kazda z rejestracji powinna zawierac przynajmniej 10 wybieralnych przebiegow 
analogowych z czasem min 1ms i o dtugosci rekordu 10 000 probek. mozliwosc graficznego 
podglqdu on line przebiegow reguiacyjnych z czQstotliwosciq odswiezania 200ms lub lepszq, 
mozliwosc pomiaru charakterystyki amplitudowo fazowej generatora. Szczegotowy opis 
przedmiotu zamowienia zawarty jest w formularzu rzeczowo - cenowym - zatqcznik nr 7 do 
SIWZ. 

11.1.6) WspolnyStownik Zamowien (CPV): 31.15.70.00-1, 31.15.30.00-3, 31.17.00.00-8, 
31.21.13.10-4, 48.10.00.00-9. 

11.1.7) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty czQSciowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza s\q ztozenie oferty wariantowej: nie. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 3. 

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

III. 2) ZALICZKI 

111.3) WARUNKl UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli 
przepisy prawa naktadaj^ obowigzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Dziatalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie 
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wymaga posiadania specjalnych uprawnien. 

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenle 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a 
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 
dostawy statycznych uktadow wzbudzenia. 

• III.3.3) Potencjattechniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdoine do wykonania zamowienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ/\C 
NA/YKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W 
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcQ warunkow, o ktorych mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu 
nalezy przedtozyc: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqgtych rowniez 
wykonywanych, gtownych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed 
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 
postQpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz 
ktorych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz zatqczeniem dowodow, czy zostaty 
wykonane lub sq wykonywane nalezycie; 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nalezy przedtozyc: 

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; ' 
• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
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dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywenn terminu 
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia albo sktadania ofert; 

1114.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jeel i wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Pdskiej, przedktada: 

1114.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania 
pctwierdzajqcy, ze: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 
6 miesiQcy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 
postQpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; 

1114.4) Dokumenty dotyczqce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 

• lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o octironie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, 
ze nie nalezy do grupy kapitatowej; 

1116) INNE DOKUMENTY 

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

l.Formularz oferty - zatqcznik nr 1 do SIWZ. 2.Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu 
\A/postepowaniu - wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 do SIWZ.3.Wykaz wykonanych 
gtownych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a 
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych te dostawy zostaty 
xA/ykonane - wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 4 do SIWZ, oraz zatqczyc dowody, ze 
dostawy te zostaty wykonane nalezycie. 4.Formularz rzeczowo - cenowy -wg wzoru 
stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ. 5. Opcjonalnie, jesli wyst^puje petnomocnik, 
petnomocnictwo dia osoby reprezentujqcej w niniejszym postepowaniu Wykonawce lub 
petnomocnictwo dia osoby lub podmiotu reprezentujqcego kilku Wykonawcow 
sktadajqcych oferty wspoinq - zawierajqce zakres rzeczowy i termin jego waznosci- zgodnie z 
art. 23 ust.2 ustawy. 6. Informacja o tym, czy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej, w 
rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z pozniejszymi zmianami), wg 
wzoru stanowiqcego zatgcznik nr 5 do SIWZ. 7.Opcjonalnie -pisemne zobowiqzanie 
podmiotu(6w) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (w przypadku, gdy Wykonawca b^dzie 
poiegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od 
charakteru prawnego tqczqcych go z nimi stosunkow). S.Jezeli w miejscu zamieszkania osoby 
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lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje SIQ 
dokumentu o ktorym mowa w III.4.3.1, Wykonawca zast^puje je dokumentem 
zawierajqcym oswiadczenie, w ktorym okresla si^ takze osoby uprawnione do reprezentacji 
NA'ykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem 
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. 
9.0ferta wspolna Wykonawcow 1. Wykonawcy zamierzajqcy wspolnie ubiegac s'\q o 
udzielenie zamowienia (np. konsorcjum) zobowi^zani s^ do ustanowienia petnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu, albo reprezentowania w postepowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo musi bye udzielone 
w f o r m i e pisemnej i wskazywac w szczegolnosci: a) postepowanie o zamowienie publiczne, 
ktorego dotyczy, b) Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie, c) 
ustanowionego petnomocnika, d) zakres jego umocowania. Petnomocnictwo musi bye 
podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia 
przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczeri woli wymienione we wtasciwym rejestrze 
lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy. 2. Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie 
oudzielenie zamowienia w formularzu oferty jak i w innych dokumentach powotujqcych sie 
na Wykonawce w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni wpisac dane dotyczqce 
wszystkich Wykonawcow, a nie ich petnomocnika. 3. Aby podmioty wystepujqce wspolnie 
spetniaty warunki wymagane od Wykonawcow: Kazdy z tych podmiotow musi wykazac brak 
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia. Dokumenty opisane w 
rczdziale VI w pkt. 2 i 3 na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postepowania o udzielenie zamowienia kazdy podmiot sktada z osobna. tiqcznie (wspolnie) 
t e podmioty muszq spetniac warunki, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 1 specyfikacji 
Dokumenty opisane w rozdz. VI w pkt. 1 specyfikacji, ktore nalezy ztozyc na potwierdzenie 
spetnienia warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 1, podmioty sktadajq wspolnie lub 
kazdy z osobna. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, 
kazdy podmiot sktada z osobna lub jedno wspolnie. Dokumenty dotyczqce poszczegolnych 
podmiotow, powinny bye podpisane odpowiednio przez osoby uprawnione do 
reprezentowania tych podmiotow, ktorych dotyezq. Dokumenty, wspolne dia wszystkich 
podmiotow, powinny bye podpisane przez petnomocnika lub wszystkich Wykonawcow 
wspolnie ubiegajqeych sie o zamowienie. 4. Oferta winna bye podpisana przez kazdego z 
Wykonawcow wystepujqcych wspolnie lub upowaznionego przedstawiciela - petnomocnika, 
by prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow. 5. Podmioty wystepujqce wspolnie 
ponoszq solidarng odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie 
zobowi^zari. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje siQ istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, 
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian 

l.Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do 
tresci oferty, dotyczqcych: a. terminu - w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kl^ski 
zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne 
nadzwyczajne wydarzenia), ktorych zaistnienie lezy poza zasi^giem i kontrolq uktadajqcych 
si^ stron. W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajq nowe terminy umowne z 
tym, ze wielkosc zmian musi bye powiqzana z przyezynq, jaka jq spowodowata. b. zakresu 
umowy Zamawiajqey dopuszcza mozliwosc zamiany uktadow wskazanych w ofercie 
\A/ykonawcy na uktady o wyzszych bgdz lepszych parametrach technicznych lub o wyzszej 
f unkejonalnosci w przypadku, gdy na skutek okolieznosci nie lezqcyeh po stronie 
Wykonawcy oferowany uktad nie b^dzie dost^pny na rynku w ehwili realizacji przedmiotu 
umowy. Taka zamiana nastqpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajqeego. 
c. zmian osob reprezentujqeych strony umowy W przypadku zmian osob uprawnionych do 
reprezentowania Zamawiajqeego lub Wykonawcy strony dokonajq stosownych zmian w 
umowie. d. Zmiany nazw, siedziby, numerow kont bankowych i innych danych 
identyfikacyjnych stron umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pna specyfikacja istotnych warunkow 
zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika 
Gdahska, Wydziat Eiektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk pok. 30. 

IV,4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 
21.07.2014 godzina 11:45, miejsce: Politechnika Gdahska, Wydziat Eiektrotechniki i 
Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk pok. 30. 

IV.4.5) Termin zwigzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostateeznego terminu sktadania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w 
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na 
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie 

— Zaigczniki: 
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