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

www.dzp.pg.gda.pl 

 

Gdańsk: Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w 
serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 
Numer ogłoszenia: 356942 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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 , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3472400, 
faks 58 3472913. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.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 subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania 

ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: Zakup subskrypcji na 

kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych 
Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego do 
zapewnienia pracy urządzeń, zapewnienie wsparcia technicznego dla tego oprogramowania oraz naprawę lub wymianę 
urządzeń lub ich elementów w przypadku ich awarii. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. A - usługi na 
urządzenia firm: Net App, QUANTUM B - usługi na urządzenia firmy DELL. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
dla każdej z części zamówienia odrębnie, stanowi: a) dla urządzeń firmy Net App - załącznik nr 3A1 do SIWZ, b) dla 
urządzeń firmy Quantum - załącznik nr 3A2 do SIWZ, c) dla urządzeń firmy DELL - załącznik nr 3B do SIWZ. 5. 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował jeden dzień roboczy (8 godzin) w miesiącu na 
wdrażanie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego subskrypcją. W przypadku zaproponowania dodatkowego 
dnia, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przeznaczy jeden dzień 
roboczy (8 godzin) w miesiącu na wdrażanie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego subskrypcją. Pomoc w 
tym zakresie może być świadczona na miejscu lub zdalnie w zależności od woli Zamawiającego. Za zaproponowanie 
dodatkowego dnia roboczego na udzielenie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego subskrypcją Zamawiający 
przyzna dodatkowe punkty zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ - kryteria oceny ofert. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umowy dla poszczególnych części zamówienia odrębnie, 
stanowiących załączniki nr 7A, 7B do SIWZ. 7. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały 
asortyment przedmiotu zamówienia w danej części, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi 
spełniać wymogi Zamawiającego. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

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


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.20.00-5. 

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 miesiącach: 12. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przed terminem składania ofert zobowiązany jest zabezpieczyć swą 

ofertę wadium w wysokości: a) dla części A - 4.800 zł. b) dla części B - 200 zł. 

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) Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularze rzeczowo-cenowe dla części, o którą Wykonawca się ubiega (Załączniki nr 2A, 2A1, 
2A2 - dla części A oraz Załącznik nr 2B - dla części B) 

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 - 96 

 2 - dodatkowy dzień roboczy na udzielenie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego subskrypcją - 4 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian istotnych postanowień 
Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a)zmiany stawki podatku VAT - 
dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony nie mogły 



przewidzieć w momencie podpisania umowy); b)zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; c)wystąpienia 
zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia 

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: 11.01.2016 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.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 11.01.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach 
Główny pok. 257, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 2. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 
ZP/411/055/U/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: Część A - usługi na urządzenia firm: Net App, QUANTUM. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostęp do 

aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń, zapewnienie wsparcia technicznego dla 
tego oprogramowania oraz naprawę lub wymianę urządzeń firm Net App oraz QUANTUM lub ich elementów w 
przypadku ich awarii.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.20.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

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

o 1. Cena - 96 
o 2. dodatkowy dzień roboczy na udzielenie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego 

subskrypcją - 4 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - usługi na urządzenia firmy DELL. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostęp do 

aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń, zapewnienie wsparcia technicznego dla 
tego oprogramowania oraz naprawę lub wymianę urządzeń firmy DELL lub ich elementów w przypadku ich awarii.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.20.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

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

o 1. Cena - 96 
o 2. dodatkowy dzień roboczy na udzielenie krytycznych poprawek do oprogramowania objętego 

subskrypcją - 4 


