Gdańsk, dnia 1 września 2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieorganicznego
zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z
2017 r., poz. 1579. )

na:
Zakup sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na
potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej
do realizacji zadań w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”
realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w
jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

numer postępowania: ZP/002/057/2017

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 348 66 40
fax: +48 58 348 66 39
e-mail: ctwt@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl

Postanowienia ogólne

I.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa istotne warunki do udzielenia
zamówienia na: Zakup sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na
potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.
2. Zamówienia publicznego udziela Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, NIP 584 020 35 93, REGON 000001620 , zwana dalej „Zamawiającym”.
3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Centrum
Transferu Wiedzy i Technologii Politechnika Gdańska, Al. Zwycięstwa 27, 80-233
Gdańsk, tel.: +48 58 348 61 55, email: piomar@pg.gda.pl .
4. Użyta w dalszej części tekstu nazwa „zamówienie” oznacza zamówienie publiczne
w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. )
5. Użyta w dalszej części tekstu nazwa „Ustawa” oznacza w/w ustawę Prawo zamówień
publicznych.
6. Użyty w dalszej części tekstu skrót „SIWZ” oznacza specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
7. Sprawy proceduralne nie ujęte w poniższej Specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień
publicznych.
Tryb udzielenia zamówienia

II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
Ustawy.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i innych akcesoriów
komputerowych na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki
Gdańskiej.
2. Kody CPV przedmiotu zamówienia:
30213100-6

Komputery przenośne

30237270-2

Torby na komputery przenośne

30237410-6

Myszki komputerowe
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Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została zawarta w Załączniku Nr 1 do
SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia stanowi część zamówienia wspólnego realizowanego przez
Politechnikę Gdańska na dostawy sprzętu komputerowego.
1) Przedmiotowa część zamówienia obejmuje:
a) Laptop 15,6” wraz z torbą do laptopa, w ilości 2 sztuk;
b) Myszki komputerowe przewodowe, w ilości 2 sztuk.
5. Odnośnie niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę.
6. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, posiadający oryginalne fabryczne
opakowanie, wolny od wad technicznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy nie później niż 15 dni od daty
zawarcia umowy.
V.

Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
Ustawy.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie
uznany za spełniony, jeśli żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie
podlegał wykluczeniu.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia:

Oświadczenia i dokumenty składane będą w niniejszym postępowaniu w dwóch etapach:
Etap I – oświadczenia, które każdy Wykonawca składa łącznie z ofertą w wyznaczonym
terminie składania ofert.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy należy do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przesłanek
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wykluczenia
z postępowania stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
Etap II – oświadczenia, które każdy Wykonawca składa po terminie składania ofert bez
wezwania zamawiającego.
2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekażą Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w ust. 1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zawartym w
Załączniku Nr 3 do SIWZ.
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego porozumiewanie się
Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615 ze zm.);
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i
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odpowiedzi wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczając na stronie
internetowej www.dzp.pg.gda.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w kwestiach realizacji i przygotowania
niniejszego zamówienia jest:
imię i nazwisko:
godziny urzędowania:
adres e-mail:

Piotr Markowski
07:30 – 15:30
piomar@pg.gda.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.
IX.

Termin związania ofertą.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie dłużej niż 30 dni licząc od terminu na
składanie ofert.
X.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Warunki ogólne.
1.1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami Ustawy oraz SIWZ.
1.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały, oraz musi być
podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
1.3. Wszelkie wchodzące w skład oferty dokumenty sporządzone w języku obcym winny
zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
1.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia.
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1.5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub
wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub
wprowadzeniu zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w SIWZ.
1.6. Oferta winna być umieszczona w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Koperta winna
zawierać następujące elementy:
Oznaczenie podmiotu realizującego zamówienie
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechnika Gdańska, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel.: +48 58 348 61 55
Oznaczenie oferty:
„Zakup sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na potrzeby
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechnika Gdańska ”
„Nr postępowania: ZP/002/057/2017”
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 18 września 2017 r. godz. 10:30”
2. Wykonawcy występujący wspólnie
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2.2. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
2.3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez
wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
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2.5. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie.
2.6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zawartość oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – w formie oryginału.
3.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III ust. 1 SIWZ.
3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną
niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Dokument
pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez
osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy
przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza
się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której
pełnomocnictwo jest ustanowione.
3.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2.3 SIWZ.
3.5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.):
3.5.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4.
3.5.2. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
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XI.

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności,
3.5.3. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3.5.4. strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,
należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty,
odpowiednio ją oznaczając,
3.5.5. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone
dokumenty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Składanie ofert.
Oferty wyłącznie w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście
w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej adres korespondencyjny:
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, adres biura w razie chęci złożenia oferty osobiście: al.
Zwycięstwa 27 pokój 13 na pierwszym piętrze.
- do dnia 18 września 2017 r. do godziny 1000
2. Otwarcie ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki
Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk w Sali konferencyjnej w pokoju
11 na parterze.
- dnia 18 września 2017 r. o godzinie 1030
2.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Niezwłocznie po otwarciu
ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
2.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści ofert.
2.6. Na posiedzeniu tajnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem
formalnym.
2.7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Ustawy).
2.8. Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria podane w rozdziale X SIWZ.
2.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
wszystkie informacje wymienione w art. 92 ust. 1 Ustawy.
2.10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w oparciu o kryteria określone w rozdziale X SIWZ.
XII.

Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Ceną ofertową jest cena brutto, podaną w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do
SIWZ) oraz w formularzu cenowym (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Cena powinna być
jednakowa w obydwu z ww. formularzy.
2. Oferowana cena winna uwzględniać wszystkie składniki cenowe związane z realizacją
zamówienia, jakie wystąpią w całym okresie jego realizacji.
3. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością podaną w
setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
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4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które
na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku od towarów
i usług, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne
zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek od towarów i usług,
obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówien publicznych, jeżeli Wykonawca składa
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w
formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) i w formularzu cenowym (załącznik nr 6
do SIWZ).
6. Wykonawca wskazany w ust. 4 przedstawia w ofercie cenę ofertową bez uwzględnienia
podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów lub usług co do których (w razie
Wyboru oferty Wykonawcy) Zamawiający będzie zobligowany do uiszczenia podatku od
towarów i usług.
7. Zamawiający w Informacji z otwarcia ofert, informuje wykonawców m.in. o cenie
ofertowej wskazanej w ofercie Wykonawcy o którym mowa w ust. 4 oraz doliczonym
przez Zamawiającego, do przedstawionej w ww.ofercie ceny ofertowej, podatku od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
8. Brak wyceny poszczególnych pozycji w formularzu cenowym (Załącznik nr 6 do SIWZ)
w stosunku do danej oferty powoduje odrzucenie w całości danej oferty
9. Ceny jednostkowe nie będą podlegać żadnym zmianom w całym okresie realizacji
zamówienia.
10. W przypadku wystąpienia w ofercie bądź formularzu cenowym oczywistych omyłek
rachunkowych, Zamawiający poprawia je.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający upoważniony oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
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2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa brutto (C)
- 60%
2) termin realizacji (T)
- 40%
3. Wartość punktowa dla kryterium cena ofertowa brutto (C) wyliczona zostanie wg
następujących zasad:
C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto (wg złożonych ofert),
Cb - cena ofertowa brutto badanej oferty,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny;
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 punktów.
Wszystkie oceny w kryterium cena ofertowa będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Wartość punktowa dla kryterium za termin realizacji (T) zostanie przyznana stosunku w
sposób następujący w:
- za termin do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 40 pkt.
- za termin od 8 do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 25 pkt.
- za termin 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 0 pkt.
Zamawiający wymaga zaoferowania maksimum 15 dniowego terminu realizacji zamówienia.
Oferowany termin realizacji podaje wykonawca w formularzu ofertowym. W przypadku
braku wskazania w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia przyjmuje się,
że zaoferowano maksymalny wymagany w SIWZ termin wynoszący 15 dni kalendarzowych.
Termin realizacji znajdujący się w poszczególnych przedziałach punktowych nie podlega
dalszej ocenie punktowej.*1
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów (P), tj.
P=C+T
6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie;
przy równej liczbie punktów stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 7.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający na
podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy spośród tych ofert, wybierze ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
*1 tzn. np. w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji w długości 5 dni kalendarzowych,
nie uzyska on większej ilości punktów od Wykonawcy który zaoferuje 7 dniowy termin realizacji zamówienia

11
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 348 66 40
fax: +48 58 348 66 39
e-mail: ctwt@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl

którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Ustawy oraz w niniejszej specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 i ust. 1a Ustawy oraz zamieści
informacje, określone w art. 92 ust. 2 ustawy (zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl .
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych
wykonawców zostanie wybrana.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego terminu w przypadkach opisanych w art. 94 ust. 2 Ustawy.
XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
(wzór umowy).
1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określają
projekt umowy zawarty w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapisów projektu umowy w sposób
nie pozostający w sprzeczności z SIWZ oraz nie pogarszający sytuacji faktycznej i
prawnej Zamawiającego.
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3. Istotne możliwe zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą - Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia
okoliczności lub zaistnienia warunków opisanych w umowie z poszanowaniem regulacji
art. 144 Ustawy.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy:
1) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny
(np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które
uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a
których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne w granicach normowania Ustawy oraz w przypadkach i na
warunkach określonych w postanowieniach SIWZ.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności opisanych w art. 180 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Informacje dodatkowe – art. 36 ust. 2 Ustawy.
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.
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6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy,
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy,
5. Załącznik Nr 5 – Projekt umowy,
6. Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy.

Zatwierdzam
Na oryginale pieczęć i podpis
Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Marek Tłok
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