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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udost^pnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

www.dzp.pg.gda.pl

Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow
przenosnych oraz akcesoriow, zgodnie ze szczegotowym opisem
przedmiotu zamowienia zawartym w zatcicznikach od nr 6.1 do nr 6.2
do SIWZ
Numer ogtoszenia: 202921 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogtoszenia: obowi^zkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

S E K C J A I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES: Politeclinika Gdariska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdansk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna.

S E K C J A II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II. 1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaje|cego: Przedmiotem zamowienia jest dostawa
komputerow przenosnych oraz akcesoriow, zgodnie ze szczegotowym opisem przedmiotu zam6wienia
zawartym w zatqcznikachi od nr 6.1 do nr 6.2 do SIWZ.
11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy.
11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiot zamowienia
obejmuje dostaw? laptop6w oraz akcesoribw i sktada si? z 2 cz?§ci w tym; Cz?sc 1: a)laptop 17 call Iszt. b)laptop 13 call - 1 szt. Cz?sc 2 :a)laptop z routerem bezprzewodowym - 1 kpl Szczegotowy opis
przedmiotu zamowienia zawarty jest w za^cznikach nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.
11.1.6) Wspolny Slownik Zamowieri (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1.
11.1.7) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty cz?sciowej: tak, liczba cz?Sci: 2.
11.1.8) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniacti: 14.

S E K C J A III: INFORMACJE O C H A R A K T E R Z E PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FiNANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 2) ZALICZKI
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111.3) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezell przepisy
prawa naktadajq obowi^zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dziatelno^d prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zambwienia nie wymaga
posiadania specjalnycti uprawnien.
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiaj^cy nie wyznacza szczego^owego warunku w tym zakresie.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajqcy nie wyznacza szczego+owego warunku w tym zakresie.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
m K O N A W C Y W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w post?powaniu nalezy
przedtozyc:
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 dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odr?bne przepisy wymagaj^ 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 upfywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych
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Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania
potwierdzajqcy, ze:
• nie otwarto jego likwidacji an! nie ogbszono upadbSci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi?cy
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
• lista podmiot6w nalezqcychi do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej;
111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY,
UStUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajq
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyc:
• probki, opisy lub fotografie produktow, ktore maj^ zostac dostarczone, ktorycti autentycznosc
musi zostac poswiadczona przez wykonawc? na z^danie zamawiaj^cego;
111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 .Formularz oferty - zatqcznik nr 1 do SIWZ. 2.0§wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w
post?powaniu - wg wzoru stanowiqcego zat^cznik nr 2 do SIWZ. S.Formularze cenowe -wg wzoru
stanowi^cego zat^czniki od nr 5.1 do nr 5.2do SIWZ odpowiednio dia danej cz?6ci. 4.W celu
potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaj^ wymaganiom okreslonym SIWZ Wykonawca
zobowiqzany jest zat^czyc opis, sporzqdzony poprzez wypetnienie zat^cznik6w od nr 6.1 do nr 6.2 do
SIWZ, odpowiednio dia danej cz?§ci. 5. Opcjonalnie, jesli wyst?puje petnomocnik, petnomocnictwo dia
osoby reprezentuj^cej w niniejszym post^powaniu Wykonawc? lub petnomocnictwo dia osoby lub
podmiotu reprezentuj^cego kilku Wykonawcow sktadaj^cycti ofert? wsp6ln^ - 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 octironie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z pozniejszymi
zmianami), wg wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 4 do SIWZ. 7.Opcjonalnie -pisemne zobowi^zanie
podmiotu(6w) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnychi zasobow na okres korzystania z nicti
przy wykonywaniu zamowienia (w przypadku, gdy Wykonawca b?dzie polegac na wiedzy i
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doswiadczeniu, potencjale tectinicznym, osobacti zdolnycti do wykonania zamowienia lub zdolnosciacti
finansowycti innychi podmiotbw, niezaleznie od ctiarakteru prawnego tqcz^cycti go z nimi stosunkbw).
8.Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktbrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si? dokumentu o ktorym mowa w III.4.3.1, Wykonawca zast?puje je
dokumentem zawierajqcym oswiadczenie, w ktorym okresia si? takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorz^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w kt6rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. 9.Oferta wsp6lna
Wykonawcow 1. Wykonawcy zamierzaj^cy wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia (np.
konsorcjum) zobowiqzani s^ do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania icti w niniejszym
post?powaniu, albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego. Petnomocnictwo musi bye udzielone w formie pisemnej i wskazywac w szczegolnosci: a)
post?powanie o zamowienie publiczne, ktbrego dotyczy, b) Wykonawc6w wspolnie ubiegaj^cycti si? o
zamowienie, c) ustanowionego petnomocnika, d) zakres jego umocowania. Petnomocnictwo musi bye
podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegaj^cyeh si? o udzielenie zamowienia przez osoby
uprawnione do sktadania oswiadczeri woli wymienione we wtasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy. 2. Wykonawcy wspolnie ubiegajqey si? o udzielenie zam6wienia w
formularzu oferty jak i w innych dokumentach powotujqeych si? na Wykonawe? w miejscu np. nazwa 1
adres Wykonawcy, winni wpisac dane dotyczqee wszystkich Wykonawc6w, a nie ich petnomocnika. 3.
Aby podmioty wyst?pujqce wspolnie spetniaty warunki wymagane od Wykonawcow: Ka±dy z tyeh
podmiotow musi wykazad 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 sktada z osobna. Lqcznie
(wspolnie) te podmioty musz^ spetniac warunki, o ktbrych mowa w rozdz. V pkt. 1 specyfikacji
Dokumenty opisane w rozdz. VI w pkt. 1 specyfikacji, kt6re nalezy ztozyd na potwierdzenie spetnienia
warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 1, podmioty sktadajq wspdinie lub kazdy z osobna.
Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w post?powaniu, kazdy podmiot sktada z
osobna lub jedno wspolnie. Dokumenty dotyczqee poszczegolnych podmiotow, powinny by6 podpisane
odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania tyeh podmiotbw, ktbryeh dotyczy.
Dokumenty, wspolne dia wszystkich podmiotow, powinny bye podpisane przez petnomocnika lub
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o zamowienie. 4. Oferta winna bye podpisana przez
kazdego z Wykonawcow wyst?pujqcych wspolnie lub upowaznionego przedstawiciela - petnomocnika,
by prawnie zobowi^zywata wszystkich Wykonawcbw. 5. Podmioty wyst?pujqee wspolnie ponoszq
solidarnq odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzaii.

S E K C J A IV: P R O C E D U R A
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewlduje si? istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian
Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc zmian postanowieii zawartej umowy w stosunl<u do tresci oferty,
dotyczqcycli: a. terminu Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zambwienia ustalony w umowie moze
ulec zmianie w przypadku wystqpienia nizej wymienionych okolicznosci pod warunkiem, ze majq one
wptyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci mog^ce spowodowac zmian?
terminu mog^ wynikad z:dziatania sity wyzszej (np. kl?ski zywiotowe, huragan, powbdz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), ktbrych zaistnienie lezy
poza zasi?giem i kontrolq uktadaj^cych si? stron. W okolicznoSciach wyzej wymienionych strony ustalajq
nowe terminy umowne z tym, ze wielkosc zmian musi by6 powi^zana z przyczynq, jaka jq spowodowata.
b. zakresu umowy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zamiany sprz?tu wskazanego w ofercie
Wykonawcy na sprz?t o wyzszych b^dz lepszych parametrach technicznych lub o wyzszej
funkcjonalnoSci w przypadku, gdy na skutek okolicznosci nie lezqcych po stronie Wykonawcy oferowany
sprz?t nie b?dzie dost?pny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nast^pi po
uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajqcego. c. zmian osob reprezentuj^cych strony
umowy W przypadku zmian osob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajqcego lub Wykonawcy
strony dokonajq stosownych zmian w umowie. d. Zmiany nazw, siedziby, numerbw 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
Specyfikacj? istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika
Gdatiska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdarisk pok. 30.
IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu lub ofert:
03.10.2014 godzina 11;45, miejsce: Politechnika Gdaiiska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul.
Sobieskiego 7, 80-216 Gdarisk pok. 30.
IV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzc|cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci
lub cz?sci zamowienia: nie

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
CZ^SC Nr: 1 NAZWA: laptop 17 cali - 1 szt. laptop 13 cali - 1 szt..
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia znajduje si? w zatqczniku nr 6.1 do SIWZ.
2) Wspolny Slownik Zamowieri (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZ^SC Nr: 2 NAZWA: laptop z routerem bezprzewodowym - 1 kpl.
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia znajduje si? w zat^czniku nr 6. 2 do SIWZ.
2) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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