
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.dzp.gda.pl 

 

Gdańsk: Zakup, przygotowanie wizualizacji nadruku, nadruk oraz dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego przenośnych nośników danych (pendriveów) w ilości 30 sztuk w 

ramach realizacji projektu Inkubator innowacyjności współfinansowanego ze środków 

finansowych na naukę w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania 

badaniami naukowymi oraz ich wynikami, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Numer ogłoszenia: 217974 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.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: Zakup, przygotowanie 

wizualizacji nadruku, nadruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego przenośnych 

nośników danych (pendriveów) w ilości 30 sztuk w ramach realizacji projektu Inkubator 

innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu 

systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, przygotowanie 

wizualizacji nadruku, nadruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego przenośnych 

http://www.dzp.gda.pl/


nośników danych (pendriveów) w ilości 30 sztuk o cechach: Minimalne wymagania 

Zamawiającego Pojemność pamięci USBmin. 64 GB Standard min. USB 3.0 Prędkość 

odczytu danych min. 140 MB/sek Prędkość zapisu danych min. 60 MB/sek Kompatybilność 

Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/MAC OS Obudowa metalowa Kolor srebrny, lub 

biały (musi umożliwiać czytelny nadruk logo projektu) Nadruk jednostronny, 

monochromatyczny grawer laserowy logotypu Powierzchnia nadruku min. 30 mm x 10 mm 

2.Dostarczone nośniki danych muszą być bardzo wysokiej jakości oraz posiadać 5 letnią 

gwarancję Wykonawcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i 

dostarczenia z/do siedziby Zamawiającego zareklamowanego przedmiotu umowy. Koszt 

naprawy i dostawy lub odbioru leży po stronie Wykonawcy. Podane przez Wykonawcę 

parametry urządzenia muszą być potwierdzone w karcie charakterystyki urządzenia, folderach 

oraz rysunkach przedmiotu zamówienia. 3.Nadruk wykonywany przez Wykonawcę na 

urządzeniu zostanie wcześniej przesłany w formie wizualizacji do akceptacji Zamawiającego. 

Dopiero po akceptacji wizualizacji nadruk zostanie wykonany. 4.Wszystkie urządzenia muszą 

posiadać stosowne atesty, certyfikaty, zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu 

handlowego, 5.Każde urządzenie zostanie dostarczone w osobnym pudełku, które zostanie 

umieszczone w opakowaniu zbiorczym. W celu wykonania nadruku, fabryczne pudełko może 

zostać otwarte. 6.Zamawiający wymaga wraz ze złożeniem oferty dostarczenia przez 

Wykonawcę 1 sztuki testowej (tzn. próbki) przenośnego nośnika danych, będącego 

przedmiotem zamówienia, w celu weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych urządzenia. Parametry zostaną sprawdzone przez Zamawiającego 

za pomocą oprogramowania, które umożliwia weryfikację prędkości zapisu i odczytu danych 

zadeklarowaną w karcie charakterystyki urządzenia przez Wykonawcę. Próbka urządzenia nie 

musi posiadać. 7.Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację z tytułu dostaw wadliwego 

przedmiotu zamówienia drogą faksową na lub pocztą elektroniczną. 8.W ramach gwarancji 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy przedmiot umowy, wolny od wad w ciągu 

7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. Uwaga termin uwzględnienia reklamacji 

stanowi kryterium oceny ofert. 9.Obowiązek odebrania od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu zamówienia, oraz ponownego dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od 

wad do Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 10.Zamawiający 

ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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: nie dotyczy 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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; 

 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.4.4) 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika 2 

do SIWZ Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika 1 do SIWZ Formularz rzeczowo-

techniczny- załącznik 6 do SIWZ. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, 

pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub 

pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających 

ofertę wspólną 



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 uwzględnienia reklamacji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.dzp.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom 

Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 80-226 Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 02.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy 

i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 

80-226 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: Postępowanie finansowane jest w ramach realizacji projektu 

Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach 

projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich 

wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.. 

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 

 
 


