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Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Sukcesywna dostawa 

modułów łączeniowych do urządzeń sieciowych w CI TASK.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia: sukcesywna modułów łączeniowych do urządzeń sieciowych w CI TASK. 2. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna modułów łączeniowych do urządzeń sieciowych 

w CI TASK, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 6 do 

SIWZ. 3. Wskazanie w za nazwy Juniper/Cisco/Intel nie służy wskazaniu nazwy towarowej 

zamawianego produktu, lecz określa użytkowane przez Zamawiającego urządzenia, z 

którymi wszystkie zamawiane moduły muszą mieć zapewnioną współpracę i możliwość 

montażu, zgodnie z wymaganiami określonymi w tabelach (pozycja zgodność) załącznika 

nr 6 do SIWZ. 4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 

uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów i nie 

może być przedmiotem praw osób trzecich. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. 

Ilości podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to 

jest w ilościach wskazanych w formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. 

Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 6. 

Rzeczywiste ilości zamawianych produktów wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania 

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


Zamawiającego. 7. W trakcie realizacji umowy liczba sztuk poszczególnych produktów 

może ulec zmianie, ale wartość całkowita umowy nie zostanie przekroczona. 8. Dostawa 

modułów do siedziby Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii 

wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego (zamówienia cząstkowe), 

zgłoszonych przez Zamawiającego pisemnie, e-mailem lub faksem na druku zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 9. Do każdej dostawy Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć specyfikację dostawy, sporządzoną w oparciu o formularz 

stanowiący Załącznik nr 2 do umowy. Podpisanie bez zastrzeżeń dostarczonej specyfikacji 

przez przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej w terminie 

określonym w złożonej ofercie. Dokładny termin i godzina dostawy będą wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym. Dostawę uważa się za zrealizowaną, jeżeli wszystkie pozycje 

zamieszczone w dyspozycji Zamawiającego zostały dostarczone do miejsca dostawy w 

stanie zupełnym. 11. Przedmiot Umowy 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 przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu i złożenia w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 12. Oferta musi być jednoznaczna i 

kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany 

przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 13. W celu potwierdzenia, 

że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający 

wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji technicznej oraz opisu oferowanego 

przedmiotu zamówienia wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ. Przez dokumentację 

techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i 

dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu. 14. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, 

charakteryzując je poprzez wskazanie typu, modelu, nazwy producenta. Opis oferowanych 

produktów nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu winno 

wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych 

parametrach, jakich wymaga Zamawiający, poprzez dokładne wskazanie parametrów 

zaoferowanego sprzętu. 15. Każda partia dostarczanego przedmiotu zamówienia musi być 

zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 

do SIWZ. W przypadku niezgodności dostarczanych produktów z w/w specyfikacją, 

dostawa nie zostanie odebrana, a Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie ze 

stosownymi zapisami wzoru umowy. 16. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji 

przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

17. 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 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.62.10.00-4. 

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 

miesiącach: 12. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą 

ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony 

zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego 

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) 

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie 

nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) mieć formę 

oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6) 

być nieodwołalny 7) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 

wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie 

wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Politechniki 

Gdańskiej: 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 Bank Millennium S.A. z dopiskiem: 

Wadium do przetargu pn.: Sukcesywna dostawa modułów łączeniowych do urządzeń 

sieciowych w CI TASK wg SIWZ nr ZP/64/022/D/16 Wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 

pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie 

Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach B, wysoki parter) lub przesłać pocztą (Kwestura 

Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem Wadium do 

ZP/64/022/D/16. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5, 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma 

stosowny dokument najpóźniej w terminie składania ofert. 6. Zaleca się, aby Wykonawca 

złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia gwarancji albo przelew 

lub jego kserokopia). 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a Pzp. 8. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Na pisemny wniosek, 

Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być 



podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie 

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wadium 

musi obejmować cały okres związania ofertą. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na 

który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 14. Niewniesienie wadium w 

wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały okres 

związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 15. Zgodnie z art. 

46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zgodnie z art. 

46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. 

Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z 

art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp. 18. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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.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: 

 inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji 

technicznej oraz opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wg wzoru załącznika 

nr 7 do SIWZ. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje 

techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo 

karty katalogowe produktu. 

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 załącznika nr 1A do SWIZ. 

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 realizacji zamówienia cząstkowego - 10 

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 
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: a) 

Przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez 

Zamawiającego zakresu rzeczowego lub finansowego umowy, b) zmiana obowiązujących 

stawek podatkowych - w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatku VAT 

ceny jednostkowe za poszczególne usługi zmienią się proporcjonalnie do zmiany stawki 

podatku VAT; 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: 04.04.2016 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.4.17) 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 

 
 


