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Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620 
 
Postępowanie prowadzi: 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
fax : +48 (58) 347-29-13 
http://www.dzp.pg.gda.pl 
 

 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 ustawy pzp. 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu 

utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji 

licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej 

i Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego wraz z instrukcjami instalacyjnymi oraz dokumentacją 

dotyczącą nowych wersji oprogramowania VIRTUA. 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Pod pojęciem Licencjonowanego Oprogramowania VIRTUA zamawiający rozumie:  

1) VIRTUA Base System Level 4, w/site visit 

2) VIRTUA Base System Level 4, no site visit (2nd Account) 

3) VIRTUA Precision Searching Level 4 

4) VIRTUA Precision Searching Level 4 (2nd Account) 

5) VIRTUA Acquisitions and Fund Accounting Level 4 

6) VIRTUA Circulation, Status Monitoring Level 4 

7) VIRTUA Circulation, Status Monitoring Level 4 (2nd Account) 

8) VIRTUA Serials Control Level 4 

9) VIRTUA Serials Control Level 4 (2nd Account) 

10) VIRTUA Clients licenses (1st Account 32 licenses, 2nd Account 28 licenses) 

11) NCIP/SIP Interface for Virtua with 64 Staff Users 

12) CHAMO 

13) CHAMO (2nd Account) 

Aktualna wersja oprogramowania systemu Virtua: 

 Serwer: 2013.2.5 (33160)-183  

 Virtua Client: 2013.2.5 (21998)-183  

 System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5, Oracle 11.x-wersja 64 

bitowa.  

  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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Wykonawca zapewni następujące usługi serwisowania, utrzymania i dostarczania nowych wersji 

Licencjonowanego Oprogramowania Virtua: 

1. Konsultacje oraz standardowa pomoc serwisowa. 

a. Serwis techniczny w zakresie oprogramowania musi służyć zamawiającemu pomocą oraz 

doradztwem, w godzinach od 8.00 do 20.00 według środkowoeuropejskiej strefy czasowej 

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem urzędowych dni wolnych od pracy. 

b. Serwis techniczny w zakresie oprogramowania musi zapewnić usługi konsultacyjne w celu 

odpowiedzi na pytania oraz pomocy zamawiającemu w rozwiązywaniu problemów 

związanych z użytkowaniem i działaniem licencjonowanego oprogramowania. 

c. Usługi konsultacyjne oraz pomoc serwisowa powinny być realizowane w formie poczty 

elektronicznej, kontaktu telefonicznego, internetowego dostępu do systemu 

komputerowego i oprogramowania w celu umożliwienia serwisowi technicznemu 

zdiagnozowania oprogramowania i rozwiązania problemów. 

2. Natychmiastowa pomoc. 

a. Serwis techniczny w zakresie oprogramowania musi służyć całodobowym serwisem przez 

siedem dni w tygodniu w sytuacjach awaryjnych dotyczących Licencjonowanego 

Oprogramowania. Awaria określana jest jako całkowita niesprawność systemu 

bibliotecznego. 

b. Zamawiający nie może być obciążony kosztami usług usunięcia awarii przez wykonawcę, 

jeżeli awaria była spowodowana wadami wykrytymi w Licencjonowanym Oprogramowaniu. 

3. Błędy oprogramowania oraz ich naprawa. 

Wykonawca musi nieodpłatnie usunąć błędy w licencjonowanym oprogramowaniu, 

natychmiast po ich zgłoszeniu przez zamawiającego. 

4. Dostarczanie nowych wersji licencjonowanego oprogramowania wraz z dokumentacją. 

a. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiającemu wszystkie nowe wersje 

licencjonowanego oprogramowania, instrukcje instalacyjne i konfiguracyjne oraz 

dokumentację z nim związaną, z chwilą ich udostępnienia. 

b. Wykonawca zobowiązuje się do okresowego monitorowania działania systemu oraz, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, informowania zamawiającego o konieczności powzięcia przez niego 

szczególnych środków mających na celu utrzymanie lub usprawnienie działania Systemu. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu, 

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania. 

 
 
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy licząc od daty wygaśnięcia 

dotychczasowej subskrypcji, tj. do dnia 30.06.2017 roku. 

 

 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa 

w art. 22 ust.1 ustawy pzp, dotyczące: 

 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 

wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 
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1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. 

a. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tylko 

w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 

c. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny, wolę 

oddania Wykonawcy ubiegającemu się o przedmiotowe zamówienie odpowiedniego zasobu. 

d. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Grupy kapitałowe. 

a. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest, wraz z ofertą, złożyć listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 

4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

b. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy w trybie art. 24b ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 

wykluczenia Wykonawcy. 

c. Zamawiający, zgodnie z art. 24b ust. 2 ustawy Pzp, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę 

obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 
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d. Zamawiający, w trybie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoży listy, 

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.  

e. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), złożą odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez 

wykonawców dokumentów i oświadczeń. 

  
 

 

 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w dziale V pkt 1 niniejszej 

SIWZ, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp należy złożyć oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, wykonawca składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy pzp  albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór informacji 

o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

Uwaga: Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy 

należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym 

samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 

2013 r., poz. 231). 

5. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel wykonawcy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 

8. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie 

spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp. 

  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
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1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: ZP/149/055/U/16. 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez 

strony postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) lub faksem. W wypadku 

porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu, każda ze stron 

postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej 

(e-mail) lub faksu. 

a. pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; 

b. za pomocą faksu: (58) 347 29 13; 

c. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.gda.pl. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 

odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 15.00 jest: Ewa Krasińska-Wera. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 

tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 

przedłużając jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne o czas niezbędny 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
  

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

mailto:dzp@pg.gda.pl
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 

 
 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla 

przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 

3. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli: 

 

L.p. Dokument 
Numer 

załącznika 

1 Formularz oferty załącznik nr 1 

A. Dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 

B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 

4 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli Wykonawca 

wchodzi w skład grupy kapitałowej wraz z informacją składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

załącznik nr 4 

 
4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty były spięte, a strony ponumerowane. 

5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej 

za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną 

pieczątką. 

9. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu 

wykonawcy. 

10. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
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11. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

12. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 

(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

13. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

Politechnika Gdańska,  

Dział Zamówień Publicznych,  

Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

 

Opis: „Oferta na nabycie subskrypcji, na kompleksową usługę serwisowania w celu 

utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji 

licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej 

i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB). - ZP/149/055/U 

/16” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2016 r. godz. 10:30

 

14. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy, w celu 

umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

15. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, 

a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

16. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

17. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, 

wskazywać w szczególności: 

- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może 

być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 

potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 
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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

2. Zgodnie z tymi przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie 

cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty. 

5. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 

musi następujące wymagania: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

 reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

a. postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

c. ustanowionego pełnomocnika, 

d. zakres jego umocowania, 

3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej. 

5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają 

za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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7. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana 

w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 

każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 

pełnomocnika. 

8. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 

dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji 

niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać: 

a. określenie członków np. konsorcjum, 

b. wskazanie celu ustanowienia np. konsorcjum, 

c. określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 

d. szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

e. wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności, 

f. określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków, 

g. postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 

umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 

trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

10. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

11. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 

zaświadczenia, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1-2 ustawy 

Pzp – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b. dokumenty wspólne takie jak np.: formularz „Oferta”, formularz rzeczowo-cenowy, itp. składa 

pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

12. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, 

w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

13. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

 
14. współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, 

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2016 r. o godz. 9:30. 

3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie 

jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania 

listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. nr 272 

(salka kolegialna). 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje 
te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, 
na ich wniosek. 

9. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik 

działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

12. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 

ustawy pzp. 

14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 

ustawy pzp. 

 
 

 
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w PLN lub USD, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN lub USD. 

5. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie 

oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

6. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

7. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

8. W przypadku określenia przez wykonawcę ceny w USD, zamawiający dokona przeliczenia waluty 

obcej na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku 

Polskiego z dnia otwarcia ofert, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia 

zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 

 

 

 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.  
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 ustawy Pzp, na podstawie niżej opisanych kryteriów 
oceny ofert: 
 

Kryterium oceny Waga kryterium 

Cena brutto 90 pkt. 

Czas reakcji-priorytet normalny 5 pkt. 
Czas reakcji-priorytet krytyczny 5 pkt. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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a. ocena punktowa ofert dla kryterium „Cena brutto” będzie liczona według wzoru: 

 

Pc = 90 x Cmin/Cn 

gdzie: 

 

Pc    - Liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „cena brutto"; 

Cmin - Cena ofertowa brutto - najniższa wśród oferowanych; 

Cn    - Cena ofertowa brutto badanej oferty. 

 

b. ocena punktowa oferty dla kryterium „Czas reakcji-priorytet normalny" będzie oceniana 

na podstawie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty ilości godzin według wzoru:  

 

PN = 5 x Nmin/Nn 

 

gdzie: 

PN - Liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Czas reakcji-priorytet  

normalny"; 

Nmin - Czas reakcji-priorytet normalny - najkrótszy wśród oferowanych; 

Nn   - Czas reakcji-priorytet normalny badanej oferty. 

 

 

„Czas reakcji-priorytet normalny" rozumiany jest jako termin realizacji zgłoszeń przez zamawiającego 

do serwisu Wykonawcy, dotyczący pomocy oraz konsultacji w zakresie oprogramowania VIRTUA. 

Maksymalny czas reakcji nie może przekraczać 72 godzin w dni robocze zamawiającego 

od daty/godziny zgłoszenia. Zamawiający przyzna 0 punktów za czas reakcji wynoszący powyżej 

wymienionych godzin, natomiast za krótszy termin będzie można otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

Termin należy podać w pełnych godzinach. W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu 

oferty ilości godzin, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował max. ilość godzin, tj. 72 godziny. 

 

c. ocena punktowa oferty dla kryterium „Czas reakcji-priorytet krytyczny" będzie oceniana 

na podstawie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty ilości godzin według wzoru:  

 

PK = 5 x Kmin/Kn 

gdzie: 

PK - Liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Czas reakcji-priorytet 

krytyczny"; 

Kmin - Czas reakcji-priorytet krytyczny - najkrótszy wśród oferowanych; 

Kn    - Czas reakcji-priorytet krytyczny badanej oferty. 

 

„Czas reakcji-priorytet krytyczny" rozumiany jest jako termin realizacji zgłoszeń przez zamawiającego 

do serwisu wykonawcy, dotyczący pomocy oraz konsultacji w zakresie oprogramowania VIRTUA. 

Maksymalny czas reakcji nie może przekraczać 8 godzin w dni robocze zamawiającego 

od daty/godziny zgłoszenia. Zamawiający przyzna 0 punktów za czas reakcji wynoszący powyżej 

wymienionych godzin, natomiast za krótszy termin będzie można otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

Termin należy podać w pełnych godzinach. W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu 

oferty ilości godzin, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował max. ilość godzin, tj. 8 godzin. 

 

d. końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana według wzoru: 

 

P = PC + PN + PK 

gdzie: 

P   - Łączna liczba punktów jakie otrzyma oferta; 

PC - Liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena brutto"; 
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PN - Liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji-priorytet normalny"; 

PK - Liczba punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji-priorytet krytyczny". 

 

4. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.  

5. Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

6. Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie najwyższą 

liczbę punktów we wszystkich kryteriach. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą Pzp. 

9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

 
 

 
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 
1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści istotnych 

postanowień umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 

umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana Zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

 

  
 
Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy pzp. 
  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca powinien 
wskazać zakres zamówienia, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje: 

4.1. Zawarcia umowy ramowej; 
4.2. Udzielenia zamówień uzupełniających; 
4.3. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
4.4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
4.5. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

 
 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
4. Załącznik nr 4 -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 
5. Załącznik nr 5 – Wzór Umowy. 

 
 
 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 


