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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93  

REGON 000001620 

 

Postępowanie prowadzi: 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

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

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.  

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 następujących części.  

Część A małogabarytowe komputery stacjonarne, 

Część B komputery stacjonarne i przenośne, 

Część C urządzenia peryferyjne i wyposażenie, 

Część D urządzenia sieciowe, 

Część E serwery. 

3. Przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach, obejmuje zamówienie podstawowe oraz 

zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówień podstawowych i zamówień objętych 

prawem opcji przedstawiono w poniższych tabelach: 
A – małogabarytowe komputery stacjonarne [szt.] 

Przedmiot zamówienia 
Zamówienie 
podstawowe 

Zamówienie objęte 
prawem opcji 

CPV 

komputer stacjonarny 
 

18 18 30213000-5 

monitory 
 

21 21 30231300-0 

 
B – komputery stacjonarne i przenośne[szt.] 

Przedmiot zamówienia 
Zamówienie 
podstawowe 

Zamówienie objęte 
prawem opcji 

CPV 

komputery przenośne 
 

42 42 30213100-6 

komputery stacjonarne 
 

59 59 30213000-5 

monitory 
 

70 70 30231300-0 

torby do notebooków 
 

19 19 30237270-2 

inne zewnętrzne akcesoria 
komputerowe 

3 3 30237200-1 

 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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C – urządzenia peryferyjne i wyposażenie [szt.] 

Przedmiot zamówienia 
Zamówienie 
podstawowe 

Zamówienie objęte 
prawem opcji 

CPV 

drukarki laserowe 
 

4 4 30232110-8 

inne zewnętrzne akcesoria 
komputerowe 

129 129 30237200-1 

dyski 71 71 37453300-1 

urządzenie wielofunkcyjne 
laserowe 

2 2 30232110-8 

zasilacze awaryjne UPS 3 3 30237280-5 

 
zasilacze 

11 11 30237280-5 

projektory 7 7 38652100-1 

 
D - urządzenia sieciowe [szt.] 

Przedmiot zamówienia 
Zamówienie 

podstawowe 

Zamówienie objęte 

prawem opcji 
CPV 

moduły urządzeń ( wkładki ) 48 48 31731100-0 

switche 11 11 31214100-0 

patchcordy 700 700 32581100-0 

 
E - serwery [szt.] 

Przedmiot zamówienia 
Zamówienie 
podstawowe 

Zamówienie objęte 
prawem opcji 

CPV 

stacje robocze 22 22 30214000-2 

serwery 1 1 48820000-2 

taśmy LTO 100 100 30234700-5 
 

monitory 21 21 33195100-4 

akumulatory 20 20 31430000-9 

tablety 1 1 30213200-7 

UPS Rack 4 4 48820000-2 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.  

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100% zamówienia podstawowego w przypadku 

zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia. 
6. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie 

podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie. Wykonawca 

nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.  

8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umowy, 

stanowiących załączniki nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E do SIWZ. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem dokonanym w ust. 2 

niniejszego rozdziału. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę, na dowolną liczbę części zamówienia.  



SIWZ – dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.  4 

11. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem potwierdzenia zastosowania 
stawki 0% VAT w związku z art. 83 ust. 1 pkt. 26 i ust. 13,15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 z późn. zm.).  

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
16. Zamawiający nie przewiduje Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
17. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  
18. Podwykonawstwo:  

1) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu „Oferta”) części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców.  

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5) 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.  

6) 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. 

19. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO Zamawiający dopełnił poprzez 
publikację stosownej klauzuli na stronie www.dzp.pg.edu.pl (wyskakujące okienko wymagające 
zapoznania się z treścią klauzuli).  
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia 

podstawowego we wszystkich częściach zamówienia w terminie do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy.  

UWAGA: Termin realizacji zamówienia podstawowego jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

Wskazany termin jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który każdy  

z Wykonawców może skrócić.  

2. Zamówienia z prawa opcji będą realizowane sukcesywnie w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Termin realizacji dostaw w ramach prawa opcji nie może przekraczać 21 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania zamówienia przez Zamawiającego.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12  

w miejsca wskazane przez osoby wyznaczone na dokumentach zamówienia. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
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to z odrębnych przepisów.  

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się 

specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego o wartości 

brutto nie mniejszej dla poszczególnych części zamówienia niż:  

A – 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

B – 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100) 

C – 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)  

D – 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

E – 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, musi wykazać, że 

zrealizował co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego o wartości co najmniej 

równej sumie wartości wymaganych dla tych części.  

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu dokonana 

będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę „Wykazu wykonanych dostaw” wraz z 

dowodami złożonych na potwierdzenie należytego wykonania dostaw.  

V.1 Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

a) 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); 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp, zostaną 

wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 2) 

lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe 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 Ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
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budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 

Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust 7. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”) 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

2. JEDZ w pliku XML (espd-request.xml), wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I, 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

  
Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: 

II oraz III: sekcja A, B, C, D, 
IV: sekcja α (alfa), 

VI oświadczenie końcowe. 
3. Przy wypełnianiu JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp. 

4. Zamawiający informuje, że Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające 

utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).  

5. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument w formie 

narzędzia elektronicznego: http://espd.uzp.gov.pl 

6. ZASADY SKŁADANIA JEDZ: 

a) W postępowaniu JEDZ należy przesłać Zamawiającemu razem z ofertą za pośrednictwem 

miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 

ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których 

mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.   

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

b) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx,.odt. 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML: 

a) Pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać na 

komputerze.  

b) Następnie należy otworzyć stronę http://espd.uzp.gov.pl   

c) Wskazujemy, że jesteśmy wykonawcą.  

d) Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.  

e) Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony Zamawiającego plik 

z rozszerzeniem XML.  

f) Następnie wypełniamy formularz, który później zapisujemy na dysku twardym (EXPORTUJ). 

g) Po wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje 

ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne  - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. 

– o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

h) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Ofertę i JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca się, aby podpis kwalifikowany był składany 

w formacie PAdES /dla plików PDF: format: PAdES-BES, funkcja skrótu: SHA-256. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 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. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym dokumencie 

należy określić w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

12. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia. 

13. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 

14. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

http://espd.uzp.gov.pl/
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ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

15. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 

a)   wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z  

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

16. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda: 

złożenia dokumentacji technicznej a wraz z nią, będącymi jej częścią: 

a) protokołów badań wydajności komputerów stacjonarnych i przenośnych, które wymieniono w pkt 

8.A.1.7, 8.B.1.10 - sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ, dla każdego wyznaczonego 

komputera;  

b) formularzy oszacowania kosztów wydruku jednej strony – sporządzonych wg załącznika nr 7 do 

SIWZ, dla każdej oferowanej drukarki laserowej lub urządzenia wielofunkcyjnego; 

 

Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez 

producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz 

ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/ adres 

strony WWW producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja 

techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

UWAGA: Każdą dokumentację techniczną urządzenia Wykonawca musi opisać, której pozycji z 

formularza rzeczowo-cenowego (załączniki 1A-1E do SIWZ) ona dotyczy dokumenty ułożyć wg 

kolejności wynikającej z załącznika 1A-1E do SIWZ. 

Pozycje, co do których należy złożyć dokumentację techniczną, wskazane zostały w formularzu 

rzeczowo-cenowym.  

 

17. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp 

(dokumentów, o których mowa w ust. 14, 15 i 16 niniejszego rozdziału). 

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

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby – warunków udziału w postępowaniu, oprócz JEDZ dotyczących tych podmiotów 

składa również dokumenty, o których mowa w ust. 14 powyżej. 

19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa 
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a) w ust 14 lit. b nin. rozdz. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  

b) w ust 14 lit. a nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

20. Dokumenty, o których mowa w ust 19 lit a i lit b nin. rozdz., powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

21. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust 19 nin. rozdz., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust 

20 nin. rozdz. stosuje się.  

22. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w ust 14 lit. b nin. rozdz., składa dokument, o którym mowa w ust 19 lit a nin. rozdz., 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust 20 nin. rozdz. 

zdanie pierwsze stosuje się.  

23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców, 

oprócz JEDZ, składa również dokumenty, o których mowa w ust. 14 niniejszego rozdziału.  

24. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp 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 Pzp (oświadczenie Wykonawca sporządza samodzielnie). 

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 postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

25. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych 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 z późn. zm.). 

26. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

27. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego w niniejszej siwz oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
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postępowania. 

28. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

ZP/100/055/D/19 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu: 

a)  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz  

c) poczty elektronicznej.  

 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.  
 

5. Zamawiający wyznacza następujący e-mail do kontaktu z Zamawiającym: dzp@pg.edu.pl  
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz 

ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wynosi 20 MB. 

9. Za datę przekazania oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ składanego wraz z ofertą przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

10. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania drogą elektroniczną. 

11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.  

12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

ust. 5 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dzp@pg.edu.pl
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13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi 

na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem 

ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dzp@pg.edu.pl. W temacie pisma należy 

podać tytuł i nr postępowania. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

18. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

19. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 

informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ. 

20. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium 

w wysokości:  

 

dla części A – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)  

dla części B – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

dla części C – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 

dla części D – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

dla części E – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego  

nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem:  „WADIUM – 

dostawa sprzętu informatycznego dotyczy części ………………ZP/100/055/D/19.” 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający wymaga złożenia wraz 

z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika 

gwaranta/poręczyciela. 

mailto:dzp@pg.edu.pl
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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/poręczenia 

(Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 

poręczającego), 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 

3) kwotę zobowiązania, 

4) termin ważności, 

5) mieć formę oświadczenia 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 oraz ust. 5 ustawy Pzp, 

7) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

 

6. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.  

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SIWZ. 

3. Zaleca się, aby wszystkie strony ponumerowane. 

4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Formularz oferty – wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej, 

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 

b. Formularz rzeczowo-cenowy - wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie 

elektronicznej, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 

1D, 1E do SIWZ (odrębne dla każdej części postępowania), 

c. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - który należy przesłać w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w sposób określony w 

rozdz. VI SIWZ.  

d. opcjonalnie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców 

występujących wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik;  

e. opcjonalnie - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 9-11 niniejszej 

SIWZ; 

f. dokumenty potwierdzające wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczeń). 
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UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną 

 

6. Oferta powinna być sporządzona w oryginale, w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortal. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zaleca się, aby podpis kwalifikowany był składany w formacie PAdES 

/dla plików PDF: format: PAdES-BES, funkcja skrótu: SHA-256. 

7. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

9. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

12. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej 

notarialnie.  

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą. 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której 

mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, następuje przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 

1126), zwanym dalej rozporządzeniem ws. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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UWAGA: pliki muszą być podpisane przez wykonawcę krótko i bez polskich znaków 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo 

do jej podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi 

wskazywać w szczególności:  

 Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

 ustanowionego pełnomocnika; 

 zakres jego umocowania. 

2. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo może 

być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 

potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kopii. 

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności 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 (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 

352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, do 

oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a w oryginale w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 

udzielenia pełnomocnictwa. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, 

3) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

4) dane/informacje oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć w sposób wskazany w ust. 8 

niniejszego rozdziału (powyżej), 

5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty, 
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ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 

musi następujące wymagania: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie 

oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

1.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

2. W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 

3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa 

oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ w formie określonej w rozdziale w 

tymże rozdziale.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 

umowy, wykonanie umowy, 

5. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 

dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

6. 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). 

Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

7. Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty wymienione w ust. 14 rozdział VI – składa 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

8. Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w 

rozdziale V ust 1 pkt 2 lit. a-c nin. rozdz., musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy 

Wykonawcy łącznie; warunek określony w ust. 1 pkt 1 rozdziału V musi spełniać każdy Wykonawca z 

osobna. 

10. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu 

„np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

11. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone powyżej. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć 

pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające 

każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do 

prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy. Zakłada on, że członków 

konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, 

jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 

12. W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie 

podpisana przez wszystkich wspólników. 

13. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo 

stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od 

małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert:  

a) termin składania ofert upływa w dniu: 23.05.2019 r. o godz.: 10:00 

 

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 
2. Miejsce i termin jawnego otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 
Główny Skrzydło B, Gmach Główny pokój 257 (Centrum Usług Informatycznych) 
 

b) termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2019 r. o godz. 11:30. 
 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika 

Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 

publicznego, warunków gwarancji i płatności zawartych w ofercie. 

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

www.dzp.pg.edu.pl informacje dotyczące:  

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższej informacji przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy wynik 

działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

12. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 

1 i 5 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy 

Pzp. 

15. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

 

 

 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

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

terminową realizacją zamówienia w tym również koszy związane z dostarczeniem przedmiotu 

zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Cena oferty obejmuje zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem opcji.  

5. Cenę oferty w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawca oblicza się na podstawie 

formularza rzeczowo-cenowego sporządzonego wg załącznika nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ (w 

zależności od części postępowania). Sposób dokonywania obliczeń został opisany w formularzach 

rzeczowo-cenowych w poszczególnych kolumnach.  

6. Obliczoną cenę brutto z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść w odpowiednie miejsce do 

formularza oferty. 

7. Wszystkie puste kolumny w formularzu (-ach) rzeczowo-cenowym (-ych) muszą być wypełnione. 

Wykonawca zobowiązany jest określić typ/symbol oferowanego urządzenia oraz jego producenta.  

8. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie. 

9. Ceny brutto, podane przez Wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres związania ofertą, nie 

będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

10. Dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane po cenach takich, jak zamówienie podstawowe.  

11. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

12. Zamawiający wymaga, aby do wyliczenia ceny oferty wykonawca zastosował podstawową 

stawkę podatku VAT (23%), pomimo tego, że po podpisaniu umowy zamawiający wystąpi do 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa w celu wydania stosownego zaświadczenia, o którym mowa 

poniżej. 

13. Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem potwierdzenia 

zastosowania stawki 0% VAT w związku z art. art. 83 ust. 1 pkt. 26, i ust. 13-15 ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W tym 

celu Zamawiający sporządzi stosowne zamówienia skierowane do Wykonawców, których oferty 

zostały wybrane w poszczególnych częściach zamówienia, zawierające zbiorcze wykazy urządzeń z 

„zerową” stawką podatku VAT, do których Zamawiający (uczelnia wyższa) zobowiązany jest uzyskać 

stosowne zaświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

14. Urządzenia, do których Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem 

potwierdzenia zastosowania stawki 0% zostały oznaczone w formularzach rzeczowo-cenowych znakiem „V”. 

15. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. 
16. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza cenę 

oferty bez podatku VAT.  

17. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na 

podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla 

porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny 

takich ofert należny podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy 

odrębnych przepisów. 

18. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca składa ofertę, 

której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć 

w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
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19. Koszty poniesione przez wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 

zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

20. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

21. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.  
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 ustawy Pzp, na podstawie niżej opisanych kryteriów 
oceny ofert: 

 
 
Część A:  w tej części kryteriami oceny ofert są:  

 
a) PC – cena - 60 pkt. 
b) PT - termin realizacji zamówienia podstawowego  –  10 pkt  
c) PN - czas dokonania naprawy gwarancyjnej – do 10 pkt. 
d) PP - funkcja PIVOT – 20 pkt 

  
Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana w następujący sposób: 

 oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma maksymalną 

liczbę punktów w kryterium „cena” (60 pkt), 

 ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  

 

60
Cb

Cn
Pc

 

gdzie: 
Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” 
Cn  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb  – cena badanej oferty  
„60”   – waga kryterium „cena” 

 
Ocena ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia podstawowego” zostanie dokonana w 
następujący sposób: 

 maksymalny termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 35 dni kalendarzowych, 

 oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów w 
kryterium „termin realizacji zamówienia” (10 pkt), 

 ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  
 

10
Tb

Tn
PT

 

gdzie: 
PT – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w  kryterium „termin realizacji zamówienia 
podstawowego” 
Tn – najkrótszy termin realizacji zamówienia podstawowego w złożonych ofertach (w dniach) 
Tb – termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (w dniach) 
„10” – waga kryterium „termin realizacji zamówienia” 
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Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. Wykonawca, który zaoferuje 
najkrótszy termin realizacji zamówienia podstawowego otrzyma 10 punktów. Zaoferowany termin 
realizacji zamówienia podstawowego nie może przekraczać 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 
35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 

Ocena ofert w kryterium „czas dokonania naprawy gwarancyjnej” zostanie dokonana w następujący 
sposób: 
 
Maksymalny czas dokonania naprawy gwarancyjnej zgodnie z SIWZ to 72 godziny od daty i godziny 
przystąpienia do usuwania usterki. Wykonawca może zaoferować krótszy czas dokonania naprawy 
gwarancyjnej. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie krótszego czasu zgodnie z 
poniższą tabelą: 
 

Punktacja w kryterium „czas dokonania naprawy 
gwarancyjnej” 

Liczba punktów  
PN 

czas dokonania naprawy gwarancyjnej do 48 godzin 5 

czas dokonania naprawy gwarancyjnej do 24 godzin 10 

 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu dokonania naprawy 
gwarancyjnej w maksymalnym wymaganym przez Zamawiającego czasie tj. do 72 godzin, Zamawiający 
przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 

Ocena ofert w kryterium „funkcja PIVOT” zostanie dokonana w następujący sposób: 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje monitory wyposażone w funkcję PIVOT przy jednoczesnym 
zachowaniu miejsca montażowego na komputer Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 20 pkt. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
(PC + PT + PN + PP). 
 

Część B:  w tej części kryteriami oceny ofert są:  
 

a) PC – cena - 60 pkt. 
b) PT - termin realizacji zamówienia podstawowego  –  10 pkt  
c) PK – konfiguracja i oprogramowanie – do 20 pkt. 
d) PW – wsparcie użytkownika – 10 pkt 

 

Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana analogicznie jak w części A.  
 
Ocena ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia podstawowego” zostanie dokonana 
analogicznie jak w części A. 
 

Ocena ofert w kryterium „konfiguracja i oprogramowanie” zostanie dokonana w następujący sposób: 
W przypadku, gdy Wykonawca udostępni możliwość sprawdzenia na stronie internetowej konfiguracji 
sprzętowej komputera, pobrania aktualnych sterowników i innego oprogramowania wspierającego 
poprawne działanie systemu jak również pobranie aktualnej dokumentacji sprzętowej, Zamawiający 
przyzna Wykonawcy dodatkowo 20 pkt. Wymienione w tym kryterium informacje powinny być dostępne 
poprzez przeglądarkę internetową w trybie 24/7/365. 
 
Ocena ofert w kryterium „wsparcie użytkownika” zostanie dokonana w następujący sposób: 
W przypadku, gdy Wykonawca udostępni kanał informacyjny (telefoniczny lub mailowy) realizujący 
wsparcie merytoryczne dla zakupionych produktów działające w dni powszednie w godz. od 8.00 do 
15.00 Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 10 pkt.  
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
(Pc + PT + PK + PW) 
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Część C:  w tej części kryteriami oceny ofert są:  
 

a) PC – cena - 60 pkt. 
b) PT - termin realizacji zamówienia podstawowego  –  10 pkt  
c) PN – czas dokonania naprawy gwarancyjnej – 10 pkt 
d) PG – okres gwarancji – do 20 pkt. 

 

Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana analogicznie jak w części A.  
 
Ocena ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia podstawowego” zostanie dokonana 
analogicznie jak w części A. 

 
Ocena ofert w kryterium „czas dokonania naprawy gwarancyjnej” zostanie dokonana analogicznie 
jak w części A. 
 

Ocena ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie dokonana w następujący sposób: 
 
Minimalny okres gwarancji zgodnie z SIWZ to 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres 
gwarancji. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie dłuższej gwarancji zgodnie z 
poniższą tabelą: 

 

Punktacja w kryterium „okres gwarancji” Liczba 
punktów PG 

okres gwarancji 24 m-ce 10 

okres gwarancji 36 m-ce 20 

 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji minimalnego 
wymaganego przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
(Pc + PT + PN + PG) 
 

Część D:  w tej części kryteriami oceny ofert są:  
 

a) PC – cena - 60 pkt. 
b) PT - termin realizacji zamówienia podstawowego  –  10 pkt  
c) PK – zaawansowane funkcje konfiguracyjne – 10 pkt 
d) PG – 5-letni okres gwarancyjny – 10 pkt. 
e) PN – czas dokonania naprawy gwarancyjnej – 10 pkt 

 

Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana analogicznie jak w części A.  
 
Ocena ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia podstawowego” zostanie dokonana 
analogicznie jak w części A. 
 
Ocena ofert w kryterium „zaawansowane funkcje konfiguracyjne” zostanie dokonana w poniższy 
sposób: 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przełączniki IUS0005 oraz IUS0009, które implementują 
zmiany konfiguracji po odrębnym ich potwierdzeniu, każdorazowo dla całego bloku wprowadzonych 
zmian z możliwością automatycznego cofnięcia zmian w przypadku utraty łączności z urządzeniem bez 
wprowadzania przerw w jego pracy otrzyma dodatkowo 10 pkt. 
 
Ocena ofert w kryterium „5-letni okres gwarancyjny” zostanie dokonana w następujący sposób: 
Minimalny okres gwarancji zgodnie z SIWZ to 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dla 
przełączników tj. dla produktów o symbolach IUS0005, IUS0009 oraz IUS0016 pięcioletni okres 
gwarancyjny Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 10 pkt. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji minimalnego 
wymaganego przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
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Ocena ofert w kryterium „czas dokonania naprawy gwarancyjnej” zostanie dokonana analogicznie 
jak w części A. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
(Pc + PT + PK + PG + PN) 
 

 
 
Część E:  w tej części kryteriami oceny ofert są:  
 

a) PC – cena - 60 pkt. 
b) PT - termin realizacji zamówienia podstawowego  –  10 pkt  
c) PG – okres gwarancji – 10 pkt 
d) PS – okres gwarancji na serwer– do 10 pkt. 
e) PN – czas dokonania naprawy gwarancyjnej – 10 pkt 

 
Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana analogicznie jak w części A.  
 
Ocena ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia podstawowego” zostanie dokonana 
analogicznie jak w części A. 
 
Ocena ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie dokonana w następujący sposób. 
Minimalny okres gwarancji zgodnie z SIWZ to 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres 
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36 miesięczny okres gwarancji, Zamawiający 
przyzna Wykonawcy dodatkowo 10 pkt. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji minimalnego 
wymaganego przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 

 
Ocena ofert w kryterium „okres gwarancji na serwer” zostanie dokonana w następujący sposób: 
Minimalny okres gwarancji na serwer ISR0008 wynosi, zgodnie z SIWZ, 36 miesięcy. Wykonawca może 
zaoferować dłuższy okres. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie dłuższego okresu 
gwarancji na serwer ISR0008 zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Punktacja w kryterium „okres gwarancji na serwer” Liczba 
punktów PG 

okres gwarancji 48 m-cy 5 

okres gwarancji 60 m-ce 10 

 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji minimalnego 
wymaganego przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. 
 
Ocena ofert w kryterium „czas dokonania naprawy gwarancyjnej” zostanie dokonana analogicznie 
jak w części A. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
(Pc + PT + PG + PS + PN) 
 

4. W formularzu oferty należy określić inne niż cena kryteria oceny ofert. Kryteria te należy określić zgodnie 

co do treści z ustępem 3 niniejszego rozdziału. 

5. W przypadku nieokreślenia (tj. pozostawienia niewypełnionych rubryk dotyczących kryteriów) 

przez Wykonawcę w formularzu oferty innych niż cena kryteriów oceny ofert Zamawiający uzna, 

że Wykonawca nie oferuje tych kryteriów i przyzna Wykonawcy 0 pkt. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

tj. spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą Pzp oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów 

i ich wag otrzyma największą liczbę punktów. 
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7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje 
najkorzystniejszą ofertę. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, a także zamieści stosowną 
informację na stronie internetowej  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ.  

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

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, o formalnościach, jakie należy 
dopełnić w celu zawarcia umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E do 

SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E – formularz rzeczowo-cenowy (w zależności od części zamówienia) 
3. Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
4. Załącznik nr 4 – oświadczenia 
5. Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
6. Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E  – wzory umowy (dla każdej części osobno)  
7. Załącznik nr 7 - Formularz do oszacowania kosztu wydruku jednej strony 
8. Załącznik nr 8 - Wzór protokołu badań wydajności komputerów stacjonarnych i przenośnych 
9. Załącznik nr 9 – wykaz wykonanych dostaw 
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Załącznik nr 1do SIWZ 

 ....................., dnia .......... ....... r. 

Nr postępowania: ZP/100/055/D/19 

FORMULARZ OFERTOWY 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

dostawę sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.  

My niżej podpisani: 

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) działający w imieniu i na 

rzecz: 

Pełna nazwa : 

 

Adres: 

 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

Nr telefonu: Nr faksu: 

 

e-mail do prowadzenia 
korespondencji związanej z 
postępowaniem: 
 
 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: 

 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: 

 

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na liczbę pracowników, 

oświadczamy, że należymy do sektora (zaznaczyć):  

 mikroprzedsiębiorstw 

 małych przedsiębiorstw 

 średnich przedsiębiorstw  

 dużych przedsiębiorstw.  
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1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

2. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto w następujących częściach*: 

 

Część A małogabarytowe komputery stacjonarne: 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty; 

 

Część B komputery stacjonarne i przenośne: 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

 
Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy 
Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zmianami) w niżej wymienionym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz pozycję z formularza rzeczowo-cenowego). 
Wartość netto towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego: …………………………………… zł. 
(słownie złotych: .........................................................................................................) 
 

Część C urządzenia peryferyjne i wyposażenie: 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

 

Część D urządzenia sieciowe: 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

Część E serwery: 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy 
Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zmianami) w niżej wymienionym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz pozycję z formularza rzeczowo-cenowego). 
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Wartość netto towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego: ………………………………… zł. 
(słownie złotych: .........................................................................................................) 
*Wykonawca wypełnia część/części, na które składa ofertę. 

3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  

określone w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że Oferuję/emy realizację zamówienia wg następujących kryteriów oceny ofert: 

 

  Część A Część B Część C Część D Część E  

Dokonamy napraw 

gwarancyjnych               

w czasie nie 

dłuższym niż **** ……… 
 

……… ……… ……… 

Liczonej w godzinach 

od przystąpienia do 

usuwania awarii w dni 

robocze 

Termin realizacji 

zamówienia 

podstawowego ……… ……… ……… ……… ……… 

Liczony w dniach 

kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy 

Funkcja PIVOT* 

………     

Monitory będą 

wyposażone w funkcję 

PIVOT przy 

jednoczesnym 

zachowaniu miejsca 

montażowego 

Wsparcie 

użytkownika * 

 ………   

 Udostępnienie kanału 

informacyjnego 

(telefonicznego lub 

mailowego) w dni 

robocze w godzinach 

8.00 – 15.00 

Konfiguracja i 

oprogramowanie * 

 ………   

 Udostępnienie 

możliwości sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej 

zgodnie z opisem 

ujętym w kryteriach 

oceny ofert 

Okres gwarancji** 

  ………  ……… 

Liczonej w miesiącach 

od daty podpisania 

protokołu zdawczo-

odbiorczego 

Okres gwarancji na 

serwer *** 

    

……… 

Liczonej w miesiącach 

od daty podpisania 

protokołu zdawczo-

odbiorczego 

Zaawansowane 

funkcje 

konfiguracyjne* 

   ……… 

 

dla produktów o 

symbolach IUS0002, 

IUS0005, IUS0008 oraz 

IUS0009 

5 – letni okres 

gwarancyjny* 

 
   ……… 

 

dla produktów o 

symbolach IUS0002, 

IUS0005, IUS0008, 

IUS0009 oraz IUS0022 
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*     wpisać właściwe (TAK lub NIE) 

**  wpisać 24 lub 36 m-cy 

***wpisać 48 lub 60 m-cy 

****wpisać 24, 48 godziny. 

 

6. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie 

będą obciążały Zamawiającego. 

7.  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. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi załącznik do SIWZ. Nie 

wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, że wadium o wartości: 

Część A:  …………………. PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  .................................  

Część B:  …………………. PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  .................................  

Część C:  …………………. PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  .................................  

Część D:  …………………. PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  .................................  

Część E:  …………………. PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  .................................  

12. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących podwykonawców, w 

zakresie (należy podać zakres i nazwy- firmy podwykonawców) 

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

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

13. 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.* 

14. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

jest dostępny bezpłatnie pod adresem strony internetowej: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
(Należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG.) 

15. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

 

16. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. ……………………………………………………………….…..…. 
2. ……………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………..….. 
4. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



SIWZ – dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.  27 

  
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 ....................., dnia .......... ............. r. 

Nr postępowania: ZP/100/055/D/19 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** 
(składane na wezwanie Zamawiającego) 

 
 

Składając ofertę w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.  

a) Oświadczamy, że nie wydano/ wydano* wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

b) Oświadczamy, że nie orzeczono / orzeczono* wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

*Niepotrzebne skreślić 

 
**Uwaga! 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

Miejscowość, data…………. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

                  
                                                                  ……….……., dnia……………  
 

 

Nr postępowania: ZP/100/055/D/19  

 

 
Wykaz dostaw  

 
wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

 

UWAGA:  

 Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw. 

 
**Uwaga! 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

Miejscowość, data…………. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L.p. Przedmiot dostawy 

Data wykonania 
dostawy (wskazać: 

dzień –miesiąc-
rok) 

Podmiot, na rzecz którego 
dostawa została 

wykonana (wskazać: 
nazwę, adres) 

Wartość brutto dostaw 
PLN 

1 2 3 4 5 

1 
 

 

   

2 
 

 

   


