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Gdańsk: dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Gdańskiej Wydział 
Chemiczny 
Numer ogłoszenia: 373288 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny , ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 27 40, faks +48 58 348 60 79. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego 
dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 
komputerów stacjonarnych,przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, dysku sieciowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.30-4, 30.23.21.10-8, 
30.21.40.00-2, 30.23.60.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane 



III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

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.6) INNE DOKUMENTY  

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

-Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). -
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. -Oświadczenia i dokumenty wymagane dla 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ. -Listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej -Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 



finansowych innych podmiotów OPIS -dokumentację techniczną dotyczącą oferowanego 
sprzętu 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - termin gwarancji - 10 

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 

-Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, dotyczących -terminu Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony w 
umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności 
mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z -opóźnień z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego powstałych na skutek nieterminowego dostarczenia zaświadczenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będącego podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na 
wyszczególnione pozycje formularza cenowego -działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne 
nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających 
się Stron. b)zakresu umowy Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu umowy mogą 
wynikać z braku dostępności na rynku zaproponowanego modelu urządzenia na skutek 
wycofania z produkcji. W okolicznościach wyżej wymienionych Wykonawca wystąpi z 
wnioskiem do Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt wycofania urządzenia z produkcji 
oraz zaproponuje nowe urządzenie o parametrach nie gorszych od urządzenia wcześniej 
zaoferowanego (bez zmiany ceny), a zmiana ta zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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 Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul.G.Narutowicza11/12 budynek Chemia A, 
pok.312. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 
Gdańsk, ul.G.Narutowicza11/12 budynek Chemia A, pok.312. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

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:  dostawa komputerów, dysku sieciowego,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: komputer typu 
laptop (2 szt), dysk sieciowy (1szt.), ,komputer typu all-in-one (1szt.). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.40.00-2, 30.23.60.00-
2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. termin gwarancji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  dostawa komputera typu laptop. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pamięć RAM- 
minimum 8 GB, dysk twardy SSD - minimum 256 GB. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. termin gwarancji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  dostawa komputerów stacjomarnych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: procesor - 
procesor x86 zapewniający komputerowi w testach Cinebench R11.5 : minimum 8 
punktów w teście xCPU - możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, - sprzętowe 
wsparcie technologii wirtualizacji, komputery w ilość 3 szt.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 



• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 
zamówienia: 

o 1. Cena - 90 
o 2. termin gwarancji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  urządzenia wielofunkcyjne atramentowe i laserowe. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: urządzenie 
wielofunkcyjne atramentowe kolor(1szt.) urządzenie wielofunkcyjne laserowe 
kolor(1szt.). 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.30-4, 30.23.21.10-8. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2015. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. termin gwarancji - 10 

 


