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

Adres strony internetowej zamawiającego: 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: Dostawa oprogramowania stanowiącego 
rozszerzenie posiadanej przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość licencji 
sieciowej programu Matlab o numerze 1101065 - ZP/221/055/D/16.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa oprogramowania stanowiącego rozszerzenie posiadanej przez CNMiKnO licencji sieciowej 
programu Matlab dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej 
o moduły posiadające następujące cechy: Moduł 1 (możliwość jednoczesnego uruchomienia na 
minimum 30 różnych komputerach): -edytor graficzny do tworzenia i zarządzania hierarchicznymi 
schematami blokowymi, -biblioteki predefiniowanych bloków do modelowania systemów dyskretnych 
oraz ciągłych, -silnik symulacji z stało i zmiennokrokowymi solverami ODE, -bloki do wizualizacji 
wyników symulacji, -narzędzia zarządzania projektem i danymi, -blok, umożliwiający import algorytmów 



oprogramowania nadrzędnego do modelu, -narzędzia importu kodu C i C++ do modeli. Moduł 2 
(możliwość jednoczesnego uruchomienia na minimum 10 różnych komputerach) -pozwala 
automatycznie skonwertować własną aplikację stworzoną w środowisku MATLAB do samodzielnego 
pliku wykonywalnego lub modułu większej aplikacji, -możliwość bezpłatnej dystrybucji aplikacji i 
komponentów stworzonych w MATLAB Compiler wśród użytkowników, którzy nie posiadają MATLABa, 
-integracja aplikacji i komponentów z Exelem (add-in), -wdrażanie aplikacji na dużą skalę z 
wykorzystaniem MATLAB Production Server, -szyfrowanie kodu MATLAB w celu ochrony własności 
intelektualnej, -możliwość bezpłatnej dystrybucji nakładek na Excela (Excel add-in) na komputerach bez 
zainstalowanego MATLABa, -automatyczna konwersja typów danych między Excelem i MATLABem, 
-proste tworzenie makr VBA komunikujących się z MATLABem z poziomu Excela, -możliwość 
prototypowania w środowisku Excel i debugowania kodu źródłowego w środowisku MATLAB. Moduł 3 
(możliwość jednoczesnego uruchomienia na minimum 10 różnych komputerach) -możliwość bezpłatnej 
dystrybucji klas Javy w środowiskach desktop i WEB, -interfejs WebFigures umożliwiający powiększanie, 
obracanie i przesuwanie wykresów tak jak w środowisku MATLAB, -zdolność portowania klas 
niezawierających plików Mex na wszystkich obsługiwanych przez MATLABa platformach, -API dla 
automatycznej konwersji pomiędzy typami danych między Javą i MATLABem, -możliwość bezpłatnej 
dystrybucji, w środowiskach desktop oraz WEB, obiektów .NET i COM na komputerach bez 
zainstalowanego MATLABa, -komponenty wywoływane są z poziomu języków zgodnych z CLS 
(Common Language Specification), włączając w to: C, F, VB.NET oraz ASP.NET a także zgodnych z 
technologią COM (Visual Basic, ASP, Excel), -automatyczna konwersja natywnych typów danych .NET, 
COM i MATLAB, -wsparcie Windows Communication Foundation (WCF) dla architektury zorientowanej 
na usługi (SOA) oraz architektury WEB, -.NET remoting do komunikacji między procesami, -interfejs 
WebFigures umożliwiający powiększanie, obracanie i przesuwanie wykresów tak jak w środowisku 
MATLAB. Zamawiający oświadcza, że posiada licencję sieciową programu Matlab: -Nr licencji: 1101065 
-Typ licencji: classroom - sieciowa -Produkty: a.Matlab - 150 jednoczesnych uruchomień b.Optimization 
Toolbox - 150 jednoczesnych uruchomień c.Symbolic Math Toolbox - 150 jednoczesnych uruchomień 
-Wersja: R2016a -Termin licencji: bezterminowa -Termin subskrypcji (możliwości uaktualnień wersji): 
01.11.2016r..
II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.
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: 21.



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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem 
terminu składania ofert, wadium w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100). 2.Wadium 
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)w 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. 6b 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 z późn. zm.). 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: Wadium - dostawa 
oprogramowania stanowiącego rozszerzenie posiadanej przez Centrum Nauczania Matematyki i 
Kształcenia na Odległość licencji sieciowej programu Matlab o numerze 1101065 - ZP/221/055/D/16. 
4.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.Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 
5 należy wnieść poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze 
Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło B, I piętro, w 
dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura 
Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 6.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 przed upływem terminu składania ofert. 7.Dokument wadialny 
(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 
następujące elementy: 1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej 
lub podmiotu poręczającego), 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
dotyczy, 3)kwotę, 4)termin ważności, 5)mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6)być 
nieodwołalny, 7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 8)a także obejmować cały okres 
związania ofertą, określony w SIWZ. 8.Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie 
wniesienia wadium (kserokopię gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 
9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 



10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o 
zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
12.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. 13.Wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 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. 
14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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

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 3 do SIWZ).

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 
do SIWZ).

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



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 
do SIWZ).

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 
do SIWZ).

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 
do SIWZ).

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;

• 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.4.3) 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)
1. Formularz oferty, 2. Formularz rzeczowo-cenowy, 3. Opis techniczny oprogramowania, 4. 
Opcjonalnie: pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub 
pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę 
wspólną, 5. Opcjonalnie: Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy 
Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków), Dokumenty zalecane przez Zamawiającego do załączenia: Potwierdzenie wniesienia 
wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie).

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 - 95
2 - Szkolenie - 5

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
a)termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin 



realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z 
działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, 
wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą 
układających się stron. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. Ustalone umową 
terminy mogą ulec zmianie na podstawie porozumienia stron zawartego w formie pisemnej, jeśli nie 
wynikają z winy WYKONAWCY, b)w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia produktu lub jego 
elementu w szczególności niedostępności na rynku umowę można zmienić co do rodzaju/typu produktu 
pod warunkiem, że produkt będzie posiadał takie same lub lepsze jakościowo parametry z 
jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia oraz warunków gwarancji określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiana taka 
nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór 
WYKONAWCY. WYKONAWCA w takim przypadku sporządza protokół konieczności, wymagana jest 
pisemna akceptacja zmiany przez ZAMAWIAJĄCEGO. c)w przypadku zmian osób uprawnionych do 
reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY strony niezwłocznie powiadomią siebie 
nawzajem i dokonają stosownych zmian w umowie. d)zmiany nazw, siedziby, numerów kont bankowych 
i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.
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. G. Narutowicza 11-12, 
80-233 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2016 godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach 
Główny skrzydło B pok. 212, ul. G. 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


