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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.dzp.pg.gda.pl 

 
Gdańsk: Dostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury 
Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) 
Numer ogłoszenia: 35407 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej , ul. 
Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3472411, faks 058 3471006. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.task.gda.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum 
Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: dostawa oprogramowania w 
ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 2. 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania: licencji oraz nośników elektronicznych, wyspecyfikowanego 
w ust. 4 rozdziału 3 SIWZ. Dopuszcza się dostarczenie oprogramowania na licencjach akademickich. 3. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 2 części. Część I - systemy operacyjne oraz oprogramowanie biurowe. Część II - 
oprogramowanie do wirtualizacji. 4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment 
przedmiotu zamówienia w danej części. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 5. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z kryteriami i cechami wyrobów podanymi w ofercie 
stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy w poszczególnych częściach zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia zostanie 
dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, na adres: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,80-233 Gdańsk, budynek B Wydziału ETI III piętro, p. 344. Koszty dostarczenia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas dostawy ponosi Wykonawca. Dokładny termin dostaw 
powinien być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby udzielone licencje na 
dostarczone oprogramowanie obejmowały prawo do korzystania przez czas nieokreślony, chyba że zaznaczono inaczej. 8. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone w części II pakiety oprogramowania do wirtualizacji były od siebie różne. 9. 
Przedmiot umowy powinien być dostarczony wraz z nośnikiem instalacyjnym w postaci płyty CD/DVD lub w wersji 
elektronicznej. 10. W części I zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej 
zwiększenie zamówienia podstawowego o ilości wskazane w ust. 4 niniejszego rozdziału SIWZ (w tabeli - kolumna: Liczba - 
zamówienie w opcji). 11. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy podejmie decyzję o skorzystaniu z 
zamówienia według prawa opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienie opcjonalne zostanie zrealizowane w 
terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia opcjonalnego. 12. Dostawa w ramach prawa opcji zostanie zrealizowana przez 
Wykonawcę na podstawie odrębnego zamówienia wg wzoru załącznika nr 2 do Umowy, wystawionego przez Centrum 
Informatyczne TASK, po cenach zgodnych z ofertą, w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy. 13. Ilości w 
prawie opcji są ilościami przewidywanymi. Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zakupu w ramach prawa opcji mniejszej liczby oprogramowania niż podane w tabelach wartości maksymalne. 
14. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego prawem opcji zależeć będzie od ilości 
faktycznie zakupionego oprogramowania. 15. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla 
części I: 250 zł. dla części II: 1750 zł. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium na kilka części zamówienia to wystarcza jeden 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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dokument potwierdzający wniesienie wadium z podaniem oferowanych części zamówienia, a kwota wadium musi stanowić 
sumę kwot wadiów na te części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega. 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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; 

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) 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 2) W 
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru - pełnomocnictwo (a); 3)FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 lub 7 do SIWZ. 
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 
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 2 - Okres bezpłatnych aktualnizacji - 10 
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 Dział Zamówień 
Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (dotyczy wersji papierowej SIWZ).. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, 
miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka -Dotacje na innowacje, tytuł projektu: Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury 
Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 2.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 23.03.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek B 
Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna; 3. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/72/022/D/15;. 
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: systemy operacyjne oraz oprogramowanie biurowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania 
biurowego zawierający następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 
prezentacji - wg szczegółowego opisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia - 5 szt zamówienie podstawowe, 
5 sztuk w opcji. 2. Najnowszy stabilny serwerowy system operacyjny przeznaczony do maszyn 64-bitowych - wg 
szczegółowego opisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia - 5 szt zamówienie podstawowe, 5 sztuk wopcji. 
3. Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania JetBrains IntelliJ IDEA 13 AcademicLicense do 
najnowszej wersji oraz dostęp do aktualizacji bez dodatkowych opłat min. przez okres 1 roku - 10 szt zamówienie 
podstawowe, 5 sztuk w opcji. 4. W części I zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z 
prawa opcji obejmującej zwiększenie zamówienia podstawowego o ilości wskazane w ust. 4 rozdziału 3 SIWZ (w 
tabeli -kolumna: Liczba - zamówienie w opcji). Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy podejmie 
decyzję o skorzystaniu z zamówienia według prawa opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zamówienie 
opcjonalne zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia opcjonalnego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 14. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. Okres bezpłatnych aktualizacji - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: oprogramowanie do wirtualizacji. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Najnowsze stabilne oprogramowanie 
wirtualizacyjne, składające się z hiperwizora oraz oprogramowania zarządzającego - wg szczegółowego opisu 
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (typ I) - 1 szt. 2. Najnowsze stabilne oprogramowanie wirtualizacyjne, 
składające się z hiperwizora oraz oprogramowania zarządzającego - wg szczegółowego opisu zawartego w opisie 
przedmiotu zamówienia (typ II) - 1 szt.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7. 

 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. Okres bezpłatnych aktualizacji - 10 


