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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekca 1: ms tuca zamawia ca
1.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Cirocka
Tel.: +48 583486020
E-mail: Edyta.Cirocka@z e.pg.gda.pl
Faks: +48 583472453
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http.//www.pg.edu.pl

1.2) Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wyższa Uczelnia Publiczna

1.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekca II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
Dostawa zestawu serwerów kasetowych z macierzą dyskową oraz oprogramowaniem do wirtualizacji dla
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

11.1.2) Główny kod CPy
48820000

11.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

11.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wirtualizacji, zestawu serwerów kasetowych wraz z
macierzą dyskową fabrycznie nowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

11.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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11.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPy
11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska — Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79),
80-233 Gdańsk, pok. 516.

11.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wirtualizacji, zestawu serwerów kasetowych wraz
z macierzą dyskową fabrycznie nowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
2. Dostarczony sprzęt i urządzenia informatyczne muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z bieżącej
produkcji, Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
3. Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i
inwestycji. Do urządzeń muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.
4. W przypadku dostarczenia urządzeń wadliwych lub nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wymiany w ciągu 7 dni wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia
sprzętu na nowy, wolny od wad.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja I Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

11.2.6) Szacunkowa wartość

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekc~a III: lnformac~e o charakterze rawn m ekonomiczn m finanso m i techniczn m
111.1) Warunki udziału

111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

111.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.2) Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

111.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekc~a IV: Procedura
Iy.1) Opis

Iy.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

ly.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Iy.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Iy.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Iy.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Iy.2) Informacje administracyjne

Iy.2. 1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Iy.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05112/2016
Czas lokalny: 10:30

Iy.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Iy.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

ly.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Iy.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 0511212016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska — Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79),
80-233 Gdańsk, pok. 518

Sekc~a VI: Informace uzu ełnia ce
Vii) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

yl.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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yl.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1. pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12
do 23 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp.
W postępowaniu wykonawca skiada: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy „ Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia JEDZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument JEDZ skłacia odrębnie każdy wykonawca.
W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
składa JEDZ dotyczący tych podmiotów na potwierdzenie że nie podlegają one wykluczeniu z udziału w
postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
Opcjonalnie - W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów przedstawia dokument zawierający zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych
zasobów do realizacji zamówienia.
Kopia potwierdzenia wniesienia wadium — dokument zalecany do załączenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
6) oświadczenie wykonawcy o - braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.

yI.4) Procedury odwoławcze

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +46 224587601
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http:/Iwww.uzp.goy.pl

yl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

yl.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiot, o którym mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy Pzp

yl.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
WARSZAWA
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

yl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2016


