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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298819-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Obrabiarki
2014/S 168-298819

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Osoba do kontaktów: Justyna Dyrynda
80-233 Gdańsk
POLSKA
E-mail: justyna.dyrynda@pg.gda.pl
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Publiczna Szkoła Wyższa 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego - Centrum Kreatywnego Konstruowania i Pracowni
Diagnostyki Materiałów oraz wyposażenia do Pracowni w Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury
technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk budynek Wydziału Mechanicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298819-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:justyna.dyrynda@pg.gda.pl
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zlokalizowany przy ul. Siedlickiej 1, Hala Wydziału Mechanicznego oraz Hala Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego - Centrum Kreatywnego
Konstruowania i Pracowni Diagnostyki Materiałów oraz wyposażenia do Pracowni w Laboratorium Maszyn i
Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej
infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice
Gdańskiej”.
2. Zamówienie składa się z 16 części :
1. Stanowisko studenckie spawalnicze/montażowe wraz z wyposażeniem 1 komplet.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:
1) Uniwersalny automat spawalniczy do spawania metodą SAW (121) z możliwością współpracy z głowicą MIG/
MAG – 1 sztuka
2) Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG zawierające również metody MMA oraz TIG- LiveTig DC – 2
sztuki
3) Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG zawierające również metody MMA oraz TIG-LiveTig DC
wyposażone w mały, samojezdny traktor spawalniczy MIG/MAG - 1 sztuka
4) Urządzenie do ręcznego i maszynowego cięcia metali do 45 mm grubości oraz do żłobienia plazmowego – 1
sztuka
5) Spawarka do metody TIG prądem stałym DC oraz przemiennym AC umożliwiająca również spawanie metodą
MMA – 1 sztuka
6) Przyłbica spawalnicza do zastosowań: TIG, MIG/MAG,MMA oraz spawania/cięcia gazowego z automatycznie
ściemniającym filtrem – 8 sztuk
2. Zgrzewarka elektryczna punktowa z mechanicznym dociskiem. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1
szt.
3. Stanowisko do obróbki mechanicznej - 1 komplet. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:
1) Uniwersalna frezarka z niezależnym napędem głowicy pionowej – 1 sztuka
2) Przecinarka taśmowa do metalu– 1 sztuka.
4. Symulator spawania – stanowisko szkoleniowe Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
5. Frezarka 5-cio osiowa CNC Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
6. Tokarka CNC z programowalną osią C i napędzanymi narzędziami Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1
szt.
7. Szlifierka CNC do płaszczyzn Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
8. Urządzenie CNC do elektroerozyjnego wycinania drutowego Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
9. Robot przemysłowy Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
10. Maszyna pomiarowa CNC Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
11. Defektoskop ultradźwiękowy Phased Array +TOFD Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
12. Defektoskop ultradźwiękowy cyfrowy UT-pulse +PA Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
13. Zestaw do badań szczelności Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 komplet
14. Wzorce do badań nieniszczących NDT (PT, MT, RT, UT) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 komplet
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15. Wyposażenie dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa - 1 komplet. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ:
1) Tokarka uniwersalna z oprzyrządowaniem i narzędziami – 1 sztuka
2) Frezarka uniwersalna z oprzyrządowaniem i narzędziami – 1 sztuka
3) Wiertarka słupowa (kolumnowa) – 1 sztuka
16. Półautomat spawalniczy Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 1 szt.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i wymagania określone w załączniku nr 2 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie elementy i urządzenia wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem
praw osób trzecich.
7. Maszyny objęte przedmiotem umowy muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku
maszyn, a także w zakresie procedury oceny zgodności, sposobu oznakowania maszyn oraz wzoru znaku
CE, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228).
8. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) transport, rozładunek, wniesienie urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
b) ubezpieczenie urządzeń na czas transportu i dostawy do siedziby i miejsca wskazanego przez
Zamawiającego;
c) wypoziomowanie, kalibrację oraz testowe uruchomienie maszyn;
d) przeszkolenie z obsługi urządzeń, programowania, zasad BHP pracowników wyznaczonych przez
Zamawiającego;
e) przekazanie dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
instrukcji obsługi, instrukcji oprogramowania, wymaganych licencji, gwarancji urządzeń;
f) gwarancję urządzeń na okres przynajmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony po uruchomieniu testowym
maszyn i szkoleniu. Gwarancja musi obejmować części zamienne, kalibracje, konserwacje oraz bezpłatne
naprawy serwisowe.
g) serwis;
zgodnie z warunkami przedstawionymi szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
9. Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż
jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający
wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania
dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania.
10. Oprogramowanie wraz z licencjami będzie dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/
DVD lub w wersji elektronicznej.
11. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
12. Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności
i gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.
13. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ pojawią się
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy.
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Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.
W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów równoważnych tj. o
parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub
wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji) stanowią minimum techniczne
i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert
równoważnych.
Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w dokumentacji
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, obowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42600000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42630000, 42662000, 38540000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wielkość i zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 397 956,37 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 1.6.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Stanowisko studenckie spawalnicze/montażowe wraz z wyposażeniem
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:
1. Uniwersalny automat spawalniczy do spawania metodą SAW (121) z możliwością współpracy z głowicą MIG/
MAG – 1 sztuka
2. Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG zawierające również metody MMA oraz TIG- LiveTig DC – 2
sztuki
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3. Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG zawierające również metody MMA oraz TIG-LiveTig DC
wyposażone w mały, samojezdny traktor spawalniczy MIG/MAG - 1 sztuka
4. Urządzenie do ręcznego i maszynowego cięcia metali do 45 mm grubości oraz do żłobienia plazmowego – 1
sztuka
5. Spawarka do metody TIG prądem stałym DC oraz przemiennym AC umożliwiająca również spawanie metodą
MMA – 1 sztuka
6. Przyłbica spawalnicza do zastosowań: TIG, MIG/MAG,MMA oraz spawania/cięcia gazowego z automatycznie
ściemniającym filtrem – 8 sztuk

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42600000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 komplet
Szacunkowa wartość bez VAT: 221 245,32 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości: 6600,00 (słownie: sześćtysięcysześćset)

Część nr: 2
Nazwa: Zgrzewarka elektryczna punktowa z mechanicznym dociskiem
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42600000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 780 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
680,00 zł (słownie zł: sześćset osiemdziesiąt 00/100)

Część nr: 3
Nazwa: Stanowisko do obróbki mechanicznej
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:
1. Uniwersalna frezarka z niezależnym napędem głowicy pionowej – 1 sztuka
2. Przecinarka taśmowa do metalu– 1 sztuka

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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42623000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 komplet
Szacunkowa wartość bez VAT: 86 185 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
2500,00 zł (słownie zł: dwa tysiące pięćset 00/100)

Część nr: 4
Nazwa: Symulator spawania – stanowisko szkoleniowe
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42662000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 248 925 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
7400,00 zł (słownie zł: siedem tysięcy czterysta 00/100)

Część nr: 5
Nazwa: Frezarka 5-cio osiowa CNC
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42632000, 43414000, 42621100, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 661 852,50 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
19800,00 zł (słownie zł: dziewiętnaście tysięcy osiemset 00/100)
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Część nr: 6
Nazwa: Tokarka CNC z programowalną osią C i napędzanymi narzędziami
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42621100, 43414000, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 478 269,50 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
14300,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy trzysta 00/100)

Część nr: 7
Nazwa: Szlifierka CNC do płaszczyzn
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42632000, 43414000, 42621100, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 389 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
11600,00 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćset 00/100)

Część nr: 8
Nazwa: Urządzenie CNC do elektroerozyjnego wycinania drutowego
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42632000, 43414000, 42621100, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 402 487,56 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
12000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy 00/100)

Część nr: 9
Nazwa: Robot przemysłowy
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42997300, 43414000, 42621100, 42632000, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000, 42600000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 135 475,33 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
Część 9 – 4000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100)

Część nr: 10
Nazwa: Maszyna pomiarowa CNC
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 42662000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 303 740,93 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 1.6.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
9100,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy sto 00/100)

Część nr: 11
Nazwa: Defektoskop ultradźwiękowy Phased Array +TOFD
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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38540000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 42662000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 119 708,83 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
3500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset 00/100)

Część nr: 12
Nazwa: Defektoskop ultradźwiękowy cyfrowy UT-pulse +PA
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 42662000

3) Wielkość lub zakres
1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 264,15 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
1700,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc siedemset 00/100)

Część nr: 13
Nazwa: Zestaw do badań szczelności
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 42662000

3) Wielkość lub zakres
1 komplet
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 541,67 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
340,00 zł (słownie zł: trzysta czterdzieści 00/100)
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Część nr: 14
Nazwa: Wzorce do badań nieniszczących NDT (PT, MT, RT, UT)
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38540000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 42662000

3) Wielkość lub zakres
1 komplet
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 105,33 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
570,00 zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt 00/100)

Część nr: 15
Nazwa: Wyposażenie dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:
1. Tokarka uniwersalna z oprzyrządowaniem i narzędziami – 1 sztuka
2. Frezarka uniwersalna z oprzyrządowaniem i narzędziami – 1 sztuka
3. Wiertarka słupowa (kolumnowa) – 1 sztuka

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42600000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42630000, 42662000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
1 komplet
Szacunkowa wartość bez VAT: 215 219 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2015. Zakończenie 30.4.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
6400,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy czterysta 00/100)

Część nr: 16
Nazwa: Półautomat spawalniczy
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42662000, 43414000, 42621100, 42632000, 42997300, 44510000, 42621000, 42623000, 31700000,
42600000, 42630000, 38540000

3) Wielkość lub zakres
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1 sztuka
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 156,25 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 20.12.2014

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
Część 16 – 750,00 zł (słownie zł: siedemset pięćdziesiąt 00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
Część 1 - 6600,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy sześćset 00/100)
Część 2 - 680,00 zł (słownie zł: sześćset osiemdziesiąt 00/100)
Część 3 – 2500,00 zł (słownie zł: dwa tysiące pięćset 00/100)
Część 4 - 7400,00 zł (słownie zł: siedem tysięcy czterysta 00/100)
Część 5 - 19800,00 zł (słownie zł: dziewiętnaście tysięcy osiemset 00/100)
Część 6 – 14300,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy trzysta 00/100)
Część 7 - 11600,00 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćset 00/100)
Część 8 - 12000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy 00/100)
Część 9 – 4000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100)
Część 10 - 9100,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy sto 00/100)
Część 11 - 3500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset 00/100)
Część 12– 1700,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc siedemset 00/100)
Część 13 - 340,00 zł (słownie zł: trzysta czterdzieści 00/100)
Część 14 – 570,00 zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt 00/100)
Część 15 - 6400,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy czterysta 00/100)
Część 16 – 750,00 zł (słownie zł: siedemset pięćdziesiąt 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia kwoty wadium w
odniesieniu do poszczególnych części zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 64 1160
2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. o/Gdańsk, z dopiskiem:
„Wadium Część nr……. ZP/353/051/D/14 „Dostawa wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego - Centrum
Kreatywnego Konstruowania i pracowni diagnostyki materiałów oraz wyposażenia do Pracowni w Laboratorium
Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa„
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5. Wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 następuje poprzez doręczenie
Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten należy złożyć
za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach B, w Gdańsku przy ul. G.
Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 Kwestura Politechniki Gdańskiej, I piętro, Gmach B.
6. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu
poręczającego);
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
3) kwotę,
4) termin ważności,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy,
8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały
okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy
lub jego części potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony Umowy protokołem zdawczo-odbiorczym bez
zastrzeżeń.
4. Faktura, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wystawiona przez Wykonawcę, w swojej treści
zawierać będzie listę urządzeń będących przedmiotem umowy zgodnie z niniejszą umową wraz z ich ceną
zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy tj. wymienione w osobnych punktach
właściwe urządzenia, wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
uwzględniając zastosowane w tymże załączniku nazewnictwo.
5. Faktura, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wystawiona przez Wykonawcę, w swej treści zawierać
musi numer niniejszej Umowy „ZP/353/051/D/14” oraz wskazanie części postępowania (Część nr ……).
6. Faktura wystawiona niezgodnie z wymogami określonymi w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu nie zostanie
przyjęta przez Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
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3. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: postępowanie o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w aktualnym odpisie
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Pełnomocnictwo może zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
6. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela- pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy,
kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 1b do SIWZ
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 1b do SIWZ;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 1b do SIWZ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 1b do SIWZ;
2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
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celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. W przypadku udostępnienia zasobu wiedzy i doświadczenia (kiedy Wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp polegał będzie na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp) w szczególności zobowiązanie winno określać formę udziału ww.
podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI niniejszej SIWZ.
6. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, o których mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do
SIWZ;
2) opcjonalnie (dot. rozdz. V ust. 3 niniejszej SIWZ): pisemnego zobowiązania (tylko w formie oryginału)
podmiotu(ów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu
zamówienia. W szczególności zobowiązanie winno określać formę udziału ww. podmiotu w realizacji
zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). Dokument ten należy złożyć, jeśli Wykonawca, w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ;
2) 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;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie
z art. 26 ust. 2d ustawy lub informacji o nie przynależności do grupy kapitałowej – z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1d do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 2:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu udzielania się o zamówienie.
2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 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 ust. 5.
7. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną urządzeń, które mają zostać dostarczone. Przez dokumentację techniczną rozumie
się specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i materiały
informacyjne sporządzone przez Wykonawcę z podaniem producenta, modelu, typu oferowanych urządzeń.
Zamawiający dopuszcza dokumentację techniczną sporządzoną w języku angielskim. Dokumentacje techniczne
tj. specyfikacje techniczne, opisy własne lub materiały informacyjne muszą potwierdzać, że oferowany
przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 2 do SIWZ.
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9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki
cywilne):
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają
warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp.
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie
wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz każdy Wykonawca osobno składa
dokumenty wymienione w pkt VI ust. 2 i 3 SIWZ.
10. Pozostałe informacje na temat dokumentów:
1) dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt. 8 powyżej. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą;
3) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.
11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona
przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku
Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli
w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym
dniem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie
złożonego oświadczenia – załącznik nr 1a do SIWZ;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 1a do SIWZ;

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/353/051/D/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.10.2014 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 13.10.2014 - 12:00
Miejscowość:
pok. 272 (sala kolegialna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Stworzenie nowoczesnej
infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania – 67.186.928,68 zł. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-014/12-00

VI.3) Informacje dodatkowe
Adres strony internetowej na ktorej dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do
SIWZ, dla danej części zamówienia.
2. Cenę oferty dla części 1, 3, 15 zamówienia należy obliczyć w następujący sposób:
Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol.4) formularza rzeczowo-cenowego należy
przemnożyć przez cenę jednostkową brutto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość brutto wpisać do kol. 6. Wartości z
kolumny 6, odpowiednio dla danej części, należy zsumować w pionie otrzymując ogółem wartość brutto.
3. Wartości dla poszczególnych części zamówienia oraz wartości z pozycji „ogółem wartość brutto” dla części
1,3, 15 z formularza rzeczowo –cenowego należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać
przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, cła, zysk, narzuty, ewentualne upusty, koszty licencji
oferowanego oprogramowania, koszty transportu i rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
5. Cenę oferty musi być podana w złotych polskich.

www.dzp.pg.gda.pl
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6. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami
podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub krajach trzecich oblicza cenę oferty bez
podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską) obliczając cenę oferty
uwzględnia w niej cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP – z wyłączeniem
podatku VAT).
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów
składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami
wnoszonymi przez Zamawiającego.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim wypadku, Wykonawca
wskazuje w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania, która
część zamówienia ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie
wykonana przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy:
a) opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku
przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie, prowadzonych na
terenie Politechniki Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym;
b) okoliczności mogących spowodować zmianę terminu wynikających z działania siły wyższej tj. klęski
żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron;
2) w zakresie rodzaju/typu produktu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia produktu w
szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/
typu produktu pod warunkiem, że produkt będzie posiadał takie same lub lepsze jakościowo parametry z
jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla typów urządzeń określonych
w Załączniku nr 2 niniejszej SIWZ oraz warunków gwarancji określonych przez Zamawiającego. Zmiana taka
nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
Wykonawca w takim przypadku sporządza protokół konieczności, wymagana jest pisemna akceptacja zmiany
przez Zamawiającego.
3) zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie
spowodowanym wprowadzeniem zmian;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.9.2014


