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Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe 

2017/S 224-465523 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Narutowicza 11/12 
Gdańsk 
80-233 
Polska 
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Dorota Mizgier 
Tel.: +48 583471054 
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl 
Faks: +48 583472445 
Kod NUTS: PL633 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.pg.edu.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: www.dzp.pg.edu.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: uczelnia publiczna 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Edukacja 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 

Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej. 
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Numer referencyjny: CRZP/224/009/D/17 
II.1.2)Główny kod CPV 
30200000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, serwerów i sprzętu peryferyjnego. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 79 776.00 PLN 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych do Laboratorium dla KMOE 

Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30213000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL633 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/13, 80-233 Gdańsk, Wydział ETI. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa 18 szt. zestawów komputerów stacjonarnych. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 33 876.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 28 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 



Zamawiający w celu oceny ofert w części I zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj. cena – 60 
pkt; termin dostawy – 20 pkt; okres gwarancji – 20 pkt, 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Dostawa serwerów dla KSMM 

Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
48822000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL633 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/13, 80-233 Gdańsk, Wydział ETI. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa 9 szt. serwerów komputerowych dla KSMM. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 19 764.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 28 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający w celu oceny ofert w części II zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj. cena – 60 
pkt; termin dostawy – 20 pkt; okres gwarancji – 20 pkt, 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Dostawa sprzętu peryferyjnego 

Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
32420000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 



Kod NUTS: PL633 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/13, 80-233 Gdańsk, Wydział ETI. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa 1 szt. switcha 24 portowego i 4 szt. pamięci RAM. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 3 330.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 28 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający w celu oceny ofert w części III zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj. cena – 60 
pkt; termin dostawy – 20 pkt; okres gwarancji – 20 pkt, 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Dostawa serwera dla KIBM 

Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
48820000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL633 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/13, 80-233 Gdańsk, Wydział ETI. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa 1 szt. serwera. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia 



II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 22 806.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 28 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający w celu oceny ofert w części IV zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj. cena – 60 
pkt; termin dostawy – 20 pkt; okres gwarancji – 20 pkt, 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w 
załączniku nr 5 do SIWZ- wzór umowy. 

Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 
następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 

Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, gdy do 
ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy oferowany sprzęt informatyczny nie będzie dostępny 



na rynku lub zaprzestano jego produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować 
nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w cenie nie 
większej niż w ofercie. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 04/01/2018 
Czas lokalny: 12:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 04/01/2018 
Czas lokalny: 12:30 
Miejsce:  

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. 
Narutowicza 11/12, budynek WETI A (nr 41) pok. 114. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  

Otwarcie jest jawne. W otwarciu będą uczestniczyć członkowie komisji przetargowej. Niezwłocznie po 
otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje opisane w art. 86 ust.5 ustawy 
Pzp. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3)Informacje dodatkowe: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 



a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

3)oświadczenia 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. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdział VI SIWZ. 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). 
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: w części I – 1 000 PLN, w części II – 550 PLN, w 
części III – 50 PLN, w części, w części IV – 650 PLN; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 



Miejsce i termin składania ofert: dnia 4.1.2018 do godz.12.00 w siedzibie Zamawiajacego tzn. 
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, budynek WETI A, pok.127 
(sekretariat). 

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a 
następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówien Publicznych 
Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587702 

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale VI ustawy Pzp jak 
do postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Pzp. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówien Publicznych 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587702 

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
21/11/2017 
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