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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62823-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Telefony komórkowe
2018/S 029-062823

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
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 następujący adres:
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach B pok. 212
ul. Narutwicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

mailto:dzp@pg.edu.pl
http://www.pg.edu.pl
www.dzp.pg.edu.pl
mailto:dzp@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl


Dz.U./S S29
10/02/2018
62823-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

10/02/2018 S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 8

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń GSM dla Politechniki Gańskiej
Numer referencyjny: ZP/24/055/D/18

II.1.2) Główny kod CPV
32250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń GSM tj. telefonów, smartfonów, modemów i routerów do
transmisji danych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2. Zakres zamówienia został określony w SIWZ oraz w załączniku nr 2 A i B formularzu rzeczowo-cenowym.
3. Ilości urządzeń podane formularzu rzeczowo-cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach
wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim
przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zależne
będzie od liczby dostarczonych urządzeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen
jednostkowych poszczególnych urządzeń w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
4. Minimalne wymagania dla poszczególnych grup urządzeń zawierają załączniki nr 6A i B do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 407 345.51 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 urządzeń GSM: telefonów, smartfonów modemów i ruterów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń GSM tj. telefonów, smartfonów, modemów i ruterów do
transmisji danych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2. Zakres zamówienia został określony w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 2 A formularzu rzeczowo-
cenowym.
3. Wykonawca w części 1 zamówienia w formularzu rzeczowo-cenowym oferuje Zamawiającemu do wyboru:
– w grupie A minimum 2 modele urządzeń.
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– w grupie B minimum 2 modele urządzeń.
– w grupie C minimum 2 modele urządzeń.
– w grupie M1 i R1 - minimum po jednym modelu urządzeń.
4. Minimalne wymagania dla poszczególnych grup urządzeń zawierają załączniki nr 6 A do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa urządzeń z niebrandowanym oprogramowaniem / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 305 518.61 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia konieczności
zwiększenia zakresu umowy. Wielkość zamówienia w ramach prawa opcji została przedstawiona w załączniku
nr 2 A - formularzu rzeczowo- cenowym.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po cenach
zamówienia podstawowego.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń GSM: telefonów dostosowanych do systemu IOS
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń GSM tj. telefonów, dostosowanych do systemu IOS dla
jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2. Zakres zamówienia został określony w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 2 B formularzu rzeczowo-
cenowym.
3. Wykonawca w części 2 zamówienia oferuje zamawiającemu do wyboru w grupie D1 i D2 - minimum po
jednym modelu
4. Minimalne wymagania dla poszczególnych grup urządzeń zawierają załączniki nr 6 B do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa urządzeń z niebrandowanym oprogramowaniem / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 826.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia konieczności
zwiększenia zakresu umowy. Wielkość zamówienia w ramach prawa opcji została przedstawiona w załączniku
nr 2 B - formularzu rzeczowo- cenowym.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po cenach
zamówienia podstawowego.

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

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:
Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub
uprawnień.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedno
zamówienie obejmujące dostawę urządzeń GSM na kwotę minimum 50 000 PLN brutto.
Część 2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedno
zamówienie obejmujące dostawę urządzeń GSM na kwotę minimum 30 000 PLN brutto.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na obydwie części zamówienia Zamawiający uzna warunek zdolności
technicznej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno
zamówienie obejmujące dostawę urządzeń GSM na kwotę brutto równą minimum sumie kwot dla warunków na
części 1 i 2, czyli minimum 80 000 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2. Zamawiający złoży wykonawcy zamówienie na realizacje zamówienia podstawowego po zawarciu umowy
3. Zamawiający informuje, że jako wartość umowy zostanie przyjęta wartość obliczona jako suma iloczynów cen
jednostkowych najdroższych urządzeń w każdej z grup i liczby ich sztuk.

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: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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
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Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Politechnika Gdańska.
Ul. G. Narutowicza 11/12.
80-233 Gdańsk
Gmach B sala konferencyjna w Kwesturze.

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:
Zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest obowiązkowe ze względu na
wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej na podstawie artykułu 11.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.1.2014 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium
wwysokości: Część 1: 3 000 PLN, Część 2: 1 500 PLN.
W przypadku złożenia oferty dla obydwu części zamówienia, należy wnieść wadium równe sumie wadiów
dlaposzczególnych części zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonanowyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących okoliczności:
a. w przypadku, gdy w terminie wskazanym w §5 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy
bruttołącznie z zamówieniem objętym prawem opcji (całkowita cena brutto określona w §6 ust. 1 umowy),
istniejemożliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę
wnastępującym zakresie: termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie – zostanie przedłużony do
datywskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy.
b. w przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli aparatów, Wykonawca zaproponuje modelzamienny,
spełniający wszystkie wymagania SIWZ, o parametrach nie gorszych niż model oferowany.Akceptacja modelu
zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.
c. zmiany cen podanych przez Wykonawcę w ofercie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku
VAT,zmiany stawek podatku akcyzowego lub zmiany stawek MTR ustalanych przez Prezesa UKE,
d. zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj.
choroba,wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
e. zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie,
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcaskłada
wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodówokreślających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty



Dz.U./S S29
10/02/2018
62823-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

10/02/2018 S29
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 8

potwierdzające ichnależyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składaodpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.1) W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub
polskiejCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zamawiający dla potwierdzenia braku
podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może skorzystać z dokumentów znajdujących
się wogólnie dostępnych bazach danych,
2.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je
dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Pozostałe dokumenty, które należy złożyć:
1. Formularz oferty,
2. Formularz rzeczowo-cenowy,
3. Opcjonalnie - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie
tychpodmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Opcjonalnie -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.
5. Dokument zalecany do załączenia - kopia potwierdzenia wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018
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