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Szanowni Panstwo, 
Uprzejmie informujemy, ze Panstwa Ogloszenie o zamowieniu przeslane w dniu 
2014-10-19 o godzinie 11:11 zostai o opublikowane w B i u l e t y n i e Zamowien 
Publicznych w dniu 2014-10-10 o godzinie 11:11 (numer ogioszenia 214399-2014). 
Tresc zamieszczonego ogioszenia w zal^cz e n i u . 

Ta wiadomosc zostata wygenerowana automatycznie. Prosimy na n i ^ nie 
odpowiadac.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie p u b l i k a c j i ogloszen prosimy 
kierowac na biuletynzp^uzp.ROV.pi 

Urz^d Zamowien Publicznych. 

- 214399-2014. html 

Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z montazem 5-ciu kompletnych 
jednakowych stanowisk laboratoryjnych dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdahskiej 
Numer ogtoszenia: 214399 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogtoszenia: obowi^zkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

1.1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdahska, 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. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

II. l ) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Przedmiotem zamowienia jest 
dostawa wraz z montazem 5-ciu kompletnych jednakowych stanowisk laboratoryjnych dIa 
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy. 
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11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Kazde z 5 stanowisk 
laboratoryjnych sktada sl^: a) ze stotu laboratoryjnego, b) z kasety (panelu) z wyposazeniem 
elektrotechnicznym. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si^ w zatqczniku nr 
7 do SIWZ. 

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 39.18.10.00-4, 31.21.13.10-9, 31.22.41.00-3, 
31.73.10.00-9. 

11.1.7) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty czQSciowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty wariantowej: nie. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III. 2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU 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 
wymaga posiadania specjalnych uprawnieh. 

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ubiegajgcy si^ o 
zamowienie: Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu 
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym 
okresie, co najmniej 1 dostawQ stanowisk laboratoryjnych sktadajgcych si^ ze 
stotu i osprz^tu elektrotechnicznego o wartosci nie mniejszej niz 35 000,00 PLN 
brutto. 

• III.3.3) Potencjat techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku w tynn zakresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zannawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tynn zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W 
POST^POWANIU 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 post^powaniu 
nalezy przedtozyc: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych 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 zat^czeniem dowodow, czy zostaty 
wykonane lub s^ 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 

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 uptywem terminu 
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postQpowaniu o udzielenie 
zamowienia albo sktadania ofert; 

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jezeli wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedktada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj^cy, ze: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 
6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 
postQpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; 
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III.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 

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

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne 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 
w postQpowaniu - wg wzoru stanowigcego zatgcznik 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 
wykonane - wg wzoru stanowiqcego zat^cznik nr 4 do SIWZ, oraz zatqczyc dowody, ze 
dostawy te zostaty wykonane nalezycie. 4.Formularz rzeczowo - cenowy -wg wzoru 
stanowi^cego zatqcznik nr 7 do SIWZ. 5. Opcjonalnie, jesli wyst^puje petnomocnik, 
petnomocnictwo dIa osoby reprezentujgcej w niniejszym post^powaniu Wykonawca lub 
petnomocnictwo dIa osoby lub podmiotu reprezentujqcego kilku Wykonawcow 
sktadaj^cych 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 stanowi^cego zat^cznik nr 5 do SIWZ. 7.Opcjonalnie -pisemne zobowi^zanie 
podmiotu(6w) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (w przypadku, gdy Wykonawca b^dzie 
polegac 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 
lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje s\q 
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 s^dowym, administracyjnym albo organem 
samorz^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. 
9.0ferta wspolna Wykonawcow .9. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych s\q o 
udzielenie zamowienia: 1) Oswiadczenia i dokument wymienione w rozdz. VI pkt. 2 i 3 SIWZ 
powinny bye ztozone przez kazdego Wykonawcy, 2) Warunki udziatu w post^powaniu 
okreslone w rozdz. V pkt. 1 SIWZ Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si^ o udzielenie 
zamowienia mogq spetniac tqcznie, 3) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si^ o zamowienie 
winni ustanowic petnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu albo 
reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia, 
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, 4) Dokument petnomocnictwa musi bye zat^czony do 
oferty i zawierac w szczegolnosei wskazanie: post^powania o zamowienie publiczne, 
ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajqcych si^ wspolnie o udzielenie zamowienia, 
ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania, 5) Dokument petnomocnictwa 
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musi bye podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ublegaj^cych si^ wspolnie o 
udzielenie zamowienia przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczeh woli wymienione 
we wtasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcow, 6) Dokument 
petnomocnictwa moze zostac ztozony w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginatem przez notariusza lub radc^ prawnego, 7) Jezeli oferta Wykonawcow wspolnie 
ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiajqcy moze zaz^dac 
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujqcej 
wspotpracQ tych Wykonawcow, 8) Podmioty wyst^puj^ce wspolnie ponosz^ solidarnq 
odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzah. 

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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu lub ofert: 
20.10.2014 godzina 11:45, miejsce: Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i 
Automatyki, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk pok. 30. 

IV.4.5) Termin zwigzania oferty: 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 pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegajgcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na 
sfinansowanie catosci lub cz^sci zamowienia: nie 

—Zal^czniki: 
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