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Rozdział I.    

Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Politechnika Gdańska  
80-233  Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 

Adres strony internetowej: www.pg.edu.pl 
Adres poczty elektronicznej: dzp@pg.edu.pl 

NIP: 584-020-35-93 
 

Jednostka prowadząca postępowanie: 

Politechnika Gdańska  
Dział Zamówień Publicznych  

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

fax (0-58) 347-29-13 
 
 

Rozdział II.    

Tryb udzielenia postępowania 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 221.000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi oraz zgodnie                            
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej 

„specyfikacją”. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: 
- częściowych, 

- wariantowych, 

- w formie elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 

przepływu takich danych    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy              

ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 
 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej" prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa”;   

http://www.pg.edu.pl/
mailto:dzp@pg.edu.pl
mailto:iod@pg.edu.pl
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres                

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem                         
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy;   
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 

    Wyjaśnienie:  
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania       

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2                 

RODO;   
 

Wyjaśnienie:  
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 

Rozdział III.    

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. 

Przedmiot zamówienia określa:  

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,  

 wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji.  

Kod wg CPV: 
48620000-0    systemy operacyjne 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.    

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 
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W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w formularzu oferty zakresu (części zamówienia) i nazwy (firmy) podwykonawcy. 

Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 

projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

 

Rozdział IV.   

Termin wykonania zamówienia 

Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia podstawowego: 14 dni, licząc od daty 
zawarcia umowy.  

Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Każde pojedyncze zamówienie w ramach zamówienia objętego prawem opcji realizowane będzie                  
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego. 

Termin wykonania zamówienia podstawowego jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku                   
z powyższym wskazany termin jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który 

każdy z Wykonawców może skrócić. 
 
 

Rozdział V.    

Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1. nie podlegają wykluczeniu; 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub        
ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia 

2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 
    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym 

postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

4) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania                    

z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy, minimum jeden Wykonawca lub jeden 
podmiot udostępniający zasoby, musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału               
w postępowaniu. 

Poleganie na zasobach innego podmiotu  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą.   

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2                 
niniejszego rozdziału. 
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Rozdział VI.    

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy  

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.               

z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).    

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. 
 
 

Rozdział VII.    

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                   
w zakresie  

1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu  

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji  

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 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. 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                  

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa               
w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie o których mowa w pkt 1  

niniejszego rozdziału, dotyczące tych podmiotów. 

Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                    
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji z otwarcia ofert, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.  
W przypadku, gdy Wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który 

również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu po udzielenie zamówienia. 
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Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej 

6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumentu potwierdzającego spełnienie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.  
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego musi złożyć 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;  
Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

dostępny w formie elektronicznej odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEDIG). 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentu wymienionego w pkt 7 niniejszego podrozdziału.  

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa wyżej w pkt 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                 

w pkt 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. 
zm.). 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  
 
 

Rozdział VIII.    

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny 
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. 
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2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie                     

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej             

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst 
jednolity: DZ. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                         

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst 

jednolity: DZ. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), każda ze Stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy ZP/253/055/D/18. 

 Adres elektroniczny: dzp@pg.edu.pl 

 Numer faksu Zamawiającego: (58) 347-29-13                
 Adres do korespondencji:  Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych 

     ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233  Gdańsk-Wrzeszcz 
z dopiskiem: „Oferta na zakup oprogramowania systemowego”. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wioleta Bławat, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1500. 
7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania związanie z postępowaniem. 

Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.              

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – 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.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. 

2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania pytań. 
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 

internetowej - www.dzp.pg.edu.pl , na której udostępniona jest specyfikacja. 
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść specyfikacji.  
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację a także zamieści na własnej stronie internetowej                                  

- www.dzp.pg.edu.pl.  
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja. 
6. Wszelkie zmiany treści specyfikacji oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają 

się integralna częścią specyfikacji i są wiążące dla Wykonawców. 
 
 

Rozdział IX.    

Wymagania dotyczące wadium 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).  

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

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: „Oprogramowanie 
systemowe - wadium”  

4. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) – 5) następuje poprzez  

zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej,                  

I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godz. 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej,                   

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem: „oprogramowanie systemowe                         
– wadium”. 

5. 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/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego) 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy  

3) kwotę  

4)   termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji 

5)  mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek 
dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia 

6)  obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy 

7)  określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz 
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że 
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków konsorcjum. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy. 
 
 

Rozdział X.    

Termin związania ofertą 

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

Rozdział XIV.   

Opis sposobu przygotowywania oferty  

1.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w postaci elektronicznej.  

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, w języku innym niż język polski.  
3.   Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.   

4.   Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
5.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  

6.  Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy i specyfikacji, sporządzona                              

w sposób staranny, czytelny i trwały. 
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7.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji                  
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

 Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące                 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  
8. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 

oferty były spięte, a strony ponumerowane. 

9. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.  
Zaleca się aby parafka była naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz             
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do 
specyfikacji) informacji o częściach zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

11. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wymienione w tabeli (pożądane ułożenie 
dokumentów zgodnie z podaną kolejnością): 

1) formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji 
2) jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej  

w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy 

3) formularz rzeczowo-cenowy na dostawę oprogramowania systemowego dla Politechniki 
Gdańskiej, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1a do specyfikacji 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji 
5) w przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty 

wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli 
wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 
być udostępniane 

12. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określa 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.                     

z 2016 r. poz. 1126).  
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

14. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.  
15. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składa się w oryginale.  

16. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                    
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
18. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 
19. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz 
posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na zakup oprogramowania systemowego. Nie 

otwierać przed   21 – 12 - 2018 r., godz. 10:30”.  
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia 

opakowania (koperty) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem                 

w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

20. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn                  

i wierszy.  

Podpisywanie oferty i załączników do oferty 

Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny              

[Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania              
w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie.  

W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę ma stosowne umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, Zamawiający zaleca załączenie do oferty aktualny odpis właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie w CEIDG. 

Zaleca się, aby dla ułatwienia identyfikacji, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, 
lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 

Dokumenty dotyczące poszczególnych podmiotów, powinny być podpisane odpowiednio przez osoby 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, których dotyczą.  

Dokumenty, wspólne dla wszystkich podmiotów, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Ilekroć w specyfikacji, a także w załącznikach do specyfikacji występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 

przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  

W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą 

stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją 
o liczbie poświadczanych stron.  

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 
podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.  

Załączone do oferty pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, określać jego zakres                 
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                  

z oryginałem przez  notariusza.  

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając 

ofertę, iż nie mogą być one udostępnione. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  

Stosowne zastrzeżenie (wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje spełniają przesłanki 

tajemnicy przedsiębiorstwa) Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa były oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

Zaniedbanie przez Wykonawcę wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa skutkować będzie nieskutecznością poczynionego zastrzeżenia. 

Oferta wspólna Wykonawców 

1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

- postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

- ustanowionego pełnomocnika, 
- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty jak i w innych 
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni 

wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.  

3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców. 
4. W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
5. Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki: 

 każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia                                  

z postępowania o udzielenie zamówienia . 

 łącznie (wspólnie) te podmioty muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 2 rozdziału V niniejszej specyfikacji. 
6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.  

Uzupełnianie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów  
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 
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Zasady udostępniania dokumentów: 

Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 4 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania                        

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128).   

Zmiany do złożonej oferty lub wycofanie oferty 

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie 
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty powinno określać zakres zmian.  

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak 
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 
 
 

Rozdział XII.    

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Składanie ofert 

Oferty należy składać do dnia   21 - 12 - 2018 r., do godz. 1000, za potwierdzeniem, w pok. nr 207 

Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek nr 10, Gmach B, II piętro), Gdańsk, ul. G. 
Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Oferta na zakup oprogramowania 
systemowego”. 

O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.  

Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 257 – Sali konferencyjnej, Centrum Usług Informatycznych 
Politechniki Gdańskiej (budynek Gmach Główny, II piętro), Gdańsk (80-233), przy ul. G. Narutowicza 

11/12, w dniu   21 - 12 - 2017 r., o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie dzp.pg.edu.pl informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  

w ofertach. 
 
 

Rozdział XVI.    

Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do specyfikacji). 
2. Cena oferty musi być podana brutto, w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cenę oferty należy obliczyć korzystając z formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik 
nr 1a do specyfikacji.  

Obliczoną wartość „razem” z poniższego formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do 
formularza ofertowego – załącznik nr 1 do specyfikacji. 

4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową                  

i terminową realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,                
o których mowa w niniejszej specyfikacji, ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca                      

z tytułu należytego wykonania zamówienia. 
5. Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 

Zamawiającego dodatkowo rozliczone. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen jednostkowych zaoferowanych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą 

obowiązywać w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom, również dla zamówień 
realizowanych w ramach prawa opcji. 

7. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 
negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy.  

8. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą PLN. 
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9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

Obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości 
netto Wykonawcy 
Jeżeli do postępowania Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania                               
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów               
i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest 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. 

Poprawianie omyłek 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                          

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
 

Rozdział XIV.    

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli 
przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający 
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do 
najmniej ważnego 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

cena – 60 % 
termin wykonania zamówienia podstawowego – 20 % 

możliwość instalacji wcześniejszych wersji produktów – 20 % 

Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria. 
Wartość 1 % jest równa wartości 1 punktu. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert według powyższych kryteriów, w następujący sposób: 

1) cena [C] 

Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN. 

Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna  maksymalną liczbę punktów – 60.  
Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

C = (Cn/Cb) x 60 

gdzie:   
C - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena  
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN  
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN  

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

2) termin wykonania zamówienia podstawowego [T]  
Ocenie podlega termin wykonania zamówienia podstawowego określony w dniach. 

Termin wykonania robót nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.    
W ramach kryterium „termin” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Oferta z najkrótszym terminem wykonania zamówienia podstawowego otrzyma maksymalną 

liczbę punktów w kryterium – 20.  
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Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

T = (Tn/Tb) x 20 

gdzie:   
T - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia   
     podstawowego  
Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia podstawowego w złożonych ofertach (ważnych)  
     w dniach  
Tb - termin wykonania zamówienia podstawowego w badanej ofercie w dniach  

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

W przypadku niewpisania terminu wykonania zamówienia podstawowego Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca zaoferował wykonanie w terminie 14 dni. 

3) możliwość instalacji wcześniejszych wersji produktów [W] 

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać 20 punktów.  

Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanego oświadczenia złożonego                         

w formularzu ofertowym, według następujących zasad:  

 gdy Wykonawca umożliwi wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji 

zaoferowanych produktów –   otrzyma 20 punktów 

 gdy Wykonawca nie umożliwi wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji 
zaoferowanych produktów –   otrzyma 0 punktów 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w ofercie, że umożliwi lub, że nie umożliwi 
wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji zaoferowanych produktów, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca nie umożliwia wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji 

zaoferowanych produktów i przyzna Wykonawcy 0 punków.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki i wymagania 

specyfikacji, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający 
punktację za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczoną według wzoru: 

P = C  + T + W 

4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów 
przyznanych za kryteria przez wartość wagową wynosi 100. 

 
 

Rozdział XV.    

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę 
umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 5 do specyfikacji oraz wybranej oferty. Treść umowy nie 

będzie podlegać negocjacjom. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny dołączyć do umowy dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odrębnym pismem zostanie 

powiadomiony o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów oraz formalnościach jakie 
należy dopełnić w celu zawarcia umowy. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  
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W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy, na 
wezwanie Zamawiającego zobowiązani będą przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy 

realizacji niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać:  

a)  określenie członków konsorcjum,  
b)  wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,  

c)  określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,  
d)  szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

e)  wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,  
f)  określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków,  

g) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, 
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 

 
 

Rozdział XVI.    

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości            

10 % ceny oferty. 
 
 

Rozdział XVII.    

Wzór umowy 

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 

Zmiana postanowień umowy 

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. 
Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron.  
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, określa ust. 2 w § 7 Postanowienia końcowe we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. 
 
 

Rozdział XXIII.    

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

- formularz oferty       załącznik nr 1 do specyfikacji 
- formularz rzeczowo-cenowy na dostawę oprogramowania  

  systemowego dla Politechniki Gdańskiej    załącznik nr 1a do specyfikacji 
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    załącznik nr 2 do specyfikacji 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
   w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

   z postępowania           załącznik nr 3 do specyfikacji 
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy  
  do tej samej grupy kapitałowej      załącznik nr 4 do specyfikacji 
- wzór umowy        załącznik nr 5 do specyfikacji 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
(pieczątka firmowa wykonawcy) 
 

O F E R T A 
 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  

dostawę oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej 

Ja / My* niżej podpisany / podpisani*:    

…………………................................................................................................................................. 
                                

…………………................................................................................................................................. 
(należy podać imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

działający w imieniu i na rzecz: 

pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

   .................................................................................................................. 

adres siedziby   .................................................................................................................. 

Regon:         ..............................................................      NIP        ............................................................  

e-mail do kontaktu:  ……………………………………………………….. 

Bank i nr rachunku:  .................................................................................................................. 

nr telefonu  ........................................................... nr fax        ……….................................................... 

 

1. po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferuję / oferujemy* realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za 
cenę 

        brutto   ............................................................... 

2. Oświadczam / oświadczamy*, że wykonamy zamówienie podstawowe w terminie ……… dni, 

licząc od daty zawarcia umowy. 

Termin wykonania zamówienia podstawowego nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty zawarcia 
umowy.    

3. Oświadczam / oświadczamy*, że:  

□  umożliwię / umożliwiamy*, wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji zaoferowanych 

produktów  

□ nie umożliwię / nie umożliwiamy*, wymienną instalację bieżących i poprzednich wersji 

zaoferowanych produktów  

 * właściwe pole zaznaczyć znakiem „x” 

4. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi                

w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

5. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi 

załącznik nr 5 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się                       
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w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,                    

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Akceptuję / akceptujemy* warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

7. Uważam / uważamy* się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam / oświadczamy*, że wadium o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) 

wnieśliśmy w dniu ........................... w formie …………......................................................... . 
Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………….. . 

9. Oświadczam / oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale 
podwykonawców, w następującym zakresie:  

 ........................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawcę) 

10. Oświadczam / oświadczamy*, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                          
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje 

zawarte w ofercie na stronach nr ........................................................................................ . 
Do oferty załączam / załączamy* ……………………………………... , w których wykazuję 

/wykazujemy*, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.   

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

UWAGA! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

1)   .................................................................................... 

2)   .................................................................................... 

3)   ....................................................................................  

 
 

 
 

                         …………………………………………......…………………. 
 (podpis własnoręczny osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 
*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1a do specyfikacji 
________________________________ 
    (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

FORMULARZ   RZECZOWO – CENOWY   NA   DOSTAWĘ   OPROGRAMOWANIA   SYSTEMOWEGO    

DLA   POLITECHNIKI   GDAŃSKIEJ 
W   RAMACH   ZAMÓWIEŃ   PODSTAWOWYCH   ORAZ   OBJĘTYCH   PRAWEM   OPCJI 

 
 

Lp. Nazwa oprogramowania 
Oznaczenie 

w SIWZ 

Postać 

dostawy 

Nazwa i wersja* 

oferowanego oprogramowania 

*jeśli oprogramowanie występuje w 

kilku wersjach proszę wpisać 

oferowaną wersję 

Zamawiana 

liczba 

szt. 

Oferowana 

cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

[6 x 7] 

Podatek 

VAT 

[zł] 

[23% od 8] 

Wartość 

brutto 

[zł] 

[8 + 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
System zarzadzania bazą 

danych 
IOS0022 licencja 

 

4 

   

 

  
 

 
 

 Razem  
 

 

 

Uwaga: w przypadku zamawianych nośników przedmiotem zamówienia są wyłącznie oryginalne nośniki CD/DVD/Flash lub oficjalne kanały dystrybucji  
            elektronicznej producenta oprogramowania 

            Zamawiający wymaga aby zamawiane licencje były nieograniczone terytorialnie. Udzielone licencje na dostarczane oprogramowanie obejmują       
            prawo do korzystania przez czas nieokreślony, chyba że w przedmiocie zamówienia został podany czas trwania licencji.  

 Obliczoną wartość „razem” z poniższego formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do specyfikacji. 
 
 

 
 

 
…………………………………………...., dnia ..…………………. r.      ………………………………………………………………………………… 
             miejscowość         (podpis własnoręczny osoby(osób) 

    uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY   OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Ozn. 
w SIWZ 

Nazwa oprogramowania 
Przedmiot 
dostawy 

CPV 

Zamawiana ilość                            
w zamówieniach 

podstawo
wym 

objętych 
prawem 

opcji 

1 2 3 4 5 6 

IOS0022 

system zarządzania relacyjną bazą danych typu 
klient-server, : licencja edukacyjna do 
budowy infrastruktury firmy 
(Zamawiający posiada aktywną licencję 
typu Microsoft MOLP i konto zakupowe 
MSPAA) lub komercyjna : 
 licencjonowana na rdzeń, umożliwiający 
podłączenie użytkowników bez dodatkowych 
licencji dostępowych. Silnik bazy danych 
obsługujący minimum 128 GB pamięci ram i 
rozmiar bazy o wielkości minimum 1 PB 

-  możliwość uruchomienia, obsługa i 
wsparcie techniczne  dla zaoferowanego 
systemu bazodanowego świadczone przez 
producentów oprogramowania dla 
następującego, użytkowanego przez 

Politechnikę Gdańską oprogramowania : 
    - Unit4 TETA 

licencja 
nieograniczona 

czasowo, 
licencja na 
minimum 2 

rdzenie 

48620000-0 2 2 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 
________________________________ 
     (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 

(składane na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

dostawę oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej  

 

oświadczam /oświadczamy*, że:  

 spełniam / spełniamy* warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to  z odrębnych przepisów 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

 

 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam / polegamy* na 

zasobach następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 
 nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt      

12-23 ustawy 
 

 

 nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy  

 
 

 zachodzą w stosunku do mnie / nas* podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                   

art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………..…………………...........……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 w stosunku do następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*, na którego / 

których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 w stosunku do następującego / następujących* podwykonawcy / podwykonawców*, na 

którego / których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

 

Oświadczam /oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
…………………………………………...., dnia ..…………………. r.  
              (miejscowość) 
                                  

 
 
 
         …….…………………………………………......…………………. 

(podpis własnoręczny osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

*    niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do specyfikacji 
________________________________ 
    (pieczątka firmowa wykonawcy) 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

dostawę oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej  
 

oświadczam /oświadczamy*, że**  

   nie należę / nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                    
z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

   nie należę / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami*, który / 

którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt 
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 

50, poz. 331, z późn. zm.). 

   należę / należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami*, który                 

/ którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                     

z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej***   

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 
                                          (nazwa i adres) 
( … ) 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
  (podpis własnoręczny osoby(osób) 

    uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

 
UWAGA! 

Po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia informacji przekazuje Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
*   niepotrzebne skreślić 
**  zaznaczyć właściwe zdanie   
***  uzupełnić w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)   
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Załącznik nr 5 do specyfikacji 

 
UMOWA DOSTAWY nr ZP/ 253 /055/D/2018 

 (Wzór) 

 
zawarta w dniu ......................... 2018 roku w Gdańsku pomiędzy:  

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  
REGON: 000001620 NIP: 584-020-35-93  

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

....................................................................................................................................................  
zwaną dalej Zamawiającym  

a …………………....................................... z siedzibą ....................................................................  
REGON: ............................. NIP: ..................... KRS/CEIDG: .............................. reprezentowaną 

przez: .................................................................................................... zwaną dalej Wykonawcą,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
realizowanego wg Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia -ZP/ 253 /055/D/18, zwanej dalej 

SIWZ. 
 

§ 1  

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania systemowego dla Politechniki 
Gdańskiej.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostawa jest zgodna z wymaganiami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy                  

z dnia .................. r. , będącymi integralną częścią niniejszej umowy.  
3. Umowa obejmuje dostawy w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówień dodatkowych 

objętych prawem opcji. 
 

§ 2  
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:  
a) dla zamówienia podstawowego do dnia .................................  

b) dla zamówień objętych prawem opcji sukcesywnie do 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 
Każde pojedyncze zamówienie w ramach opcji realizowane będzie w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę tego zamówienia.  

2. Oprogramowanie objęte przedmiotem umowy zostanie dostarczone przez Wykonawcę na adres: 
Politechnika Gdańska, Centrum Usług Informatycznych Gmach Główny, 80-233 Gdańsk,                         

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, pok. 273.  
3. Dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych 

zamówień, wystawianych przez Centrum Usług Informatycznych, realizowanych po cenach 

zgodnych z ofertą, w terminie podanym w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu.  
4. Dokumenty zamówienia będą przekazywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną 

na adres e-mail Wykonawcy 
 

§ 3 
Cena, warunki płatności i zabezpieczenie 

 

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ........................... zł brutto, (słownie: 
...........................................................................................................................).  

2. Na cenę całkowitą składa się:  
a) cena za wykonanie zamówienia podstawowego: ...................... zł brutto, (słownie: 

....................................................................................);  

b) cena za wykonanie zamówień objętych prawem opcji łącznie do kwoty...................... zł brutto, 
słownie ( ............................................................................................................).   
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3. Podstawą zapłaty za realizację zamówienia podstawowego będzie faktura wystawiana przez 

Wykonawcę, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  
4. Podstawą zapłaty za realizację poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji będą faktury 

wystawiane przez Wykonawcę, po dokonaniu protokolarnych odbiorów przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń.  
5. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, realizowanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 

pkt b) umowy będą obowiązywały ceny oferowane dla zamówienia podstawowego ujęte                          
w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.  

6. Faktury wraz z protokołami odbiorów, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, należy 

składać w Centrum Usług Informatycznych.  
7. Zapłaty będą dokonywane przelewami na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od 

dat otrzymywania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.  
 

§ 4 

Warunki wykonania umowy 
 

1. Dostawa przedmiotu umowy do Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej odbędzie 
się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00 

lub w innym wspólnie uprzednio uzgodnionym terminie.  
2. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 

Zamawiający wyznacza: Pana ................................. tel.: 58 .................., fax.: 58 ...............,                

e-mail: …………………….., a Wykonawca wyznacza: ........................... tel: ........................                         
fax: ........................, e-mail: ………………….. .  

3. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 

zobowiązaną.  

4. Zamawiający nie przyjmie dostawy oprogramowania niezgodnej z danymi opisanymi                                
w formularzu rzeczowo-cenowym.  

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień związanych z ilością lub w przypadku 
niezgodności przedmiotu dostawy w stosunku do wyszczególnionego na fakturze, Zamawiający 

wstrzyma płatności do momentu usunięcia w/w nieprawidłowości.  
6. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania.  

 
§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego,                  
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy w wysokości 1% ceny brutto określonej 

w § 3 ust. 2 pkt a) umowy, za każdy dzień opóźnienia;  
b) za opóźnienie w realizacji poszczególnych zamówień objętych prawem opcji                           

w wysokości 1% ceny brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, 

liczonego od upływu terminu realizacji określonego w poszczególnych zamówieniach;  
c) za opóźnienie w uzupełnieniu braków w zakresie zamówienia podstawowego, stwierdzonych 

podczas odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 1% ceny 
brutto określonej w §3 ust. 2 pkt a) umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

d) za opóźnienie w uzupełnieniu braków podczas realizacji poszczególnych zamówień objętych 
prawem opcji, stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 4, 

umowy w wysokości 1% ceny brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia;   

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej 
umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie 

karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.  
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od 

daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie.  
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4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 
również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.  

 
§ 6 

Pozostałe warunki wykonania umowy 
 

1. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich 
praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych, 

patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy                     
w zakresie zamówienia podstawowego oraz zamówień dodatkowych objętych prawem opcji.  

2. Odbioru przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz zamówień objętych 

prawem opcji dokonają osoby upoważnione przez Zamawiającego spisując wraz                                
z przedstawicielami Wykonawcy stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze.  

3. Zamawiający nie przyjmie dostawy oprogramowania niezgodnego ze złożona ofertą, tj. innych niż 
zaoferowane w formularzu rzeczowo-cenowym.  

4. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia braków w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości 

dostawy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków                    
i usunięcia wad.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz 
zamówień objętych prawem opcji w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do ich przekazania.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Warunki licencji na dostarczone oprogramowanie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
Licencje obejmują prawo do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i są 

nieograniczone terytorialnie.  

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu realizacji zamówienia 
podstawowego w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej Umowie terminu dostawy, oferowane 

oprogramowanie nie będzie dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji.                               
W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki, o takich samych 

lub lepszych parametrach technicznych,    w cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie.  

3. Powyższe uzgodnienia będą dotyczyły również (analogicznie) zamówień objętych prawem opcji.  
4. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:  

a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku 
obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. 

Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury,  
b) zmiany terminu - w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. b nie zostanie 

wykorzystana wartość umowy brutto ( określona w § 3 ust. 2 pkt b umowy) istnieje możliwość 
przedłużenia terminu realizacji umowy, jednak o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.  

6. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.  
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  
8. Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same jak w przypadku realizacji 

zamówienia podstawowego.  

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.  
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10. Specyfikacja, oferta Wykonawcy i wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone do umowy stanowią 

jej integralną część.  
11. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy                                     

i Zamawiającego.  
 

 
 

Załączniki do umowy:  

1. Oferta Wykonawcy  
2. SIWZ-ZP/253/055/D/18  

3. Warunki Licencji  
 

 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 

  

 ………………………………                  ………………………………. 
 

 
 


