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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304899-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2019/S 125-304899

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Politechnika Gdańska
000001620
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Gładysz
Tel.:  +48 583471153
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pg.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: CRZP/158/002/D/19, ZP/27/WILiŚ/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:dzp@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl
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38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej
dla części 1 - Załącznik nr 3 do SIWZ, dla części 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ, dla części 3 - Załącznik nr 5 do
SIWZ, dla części 4 - Załącznik nr 6 do SIWZ, dla części 5 - Załącznik nr 7 do SIWZ, dla części 6 - Załącznik nr 8
do SIWZ, dla części 7 - Załącznik nr 9 do SIWZ, dla części 8 - Załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
4. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji, na warunkach określonych we wzorze umowy. Okres
gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert, w związku z powyższym wskazany okres jest terminem
minimalnym, który każdy z Wykonawców może wydłużyć

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 8

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lodówka do badania mrozoodporności
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę automatycznej komory do badań mrozoodporności betonu, kruszywa i innych
materiałów wraz z akcesoriami - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia do przygotowywania próbek betonu
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43812000
43414000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę piły do cięcia betonu/próbek betonowych oraz urządzenia do szlifowania próbek
betonu - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe



Dz.U./S S125
02/07/2019
304899-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 12

02/07/2019 S125
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 12

Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia do badania betonu i mieszanki betonowej
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43413000
38900000
38400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ:
1. Mieszalnik laboratoryjny do próbnych zarobów z wymiennymi pojemnikami na mieszankę betonową
2. Mieszalnik laboratoryjny do próbnych zarobów
3. Automatyczna mieszarka do zapraw
4. Mały wibrator wgłębny do zagęszczania mieszanki betonowej
5. Aparat Pull-Off do pomiaru wytrzymałości na odrywanie
Oraz form do betonu określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia do badania gruntów
Część nr: D

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000
38500000
38900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ:
1. Zestaw Proctora - ubijak ręczny 2,5 kg
2. Zestaw Proctora - ubijak ręczny 4,5 kg
Oraz form do stabilizacji określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Urządzenia do badania kruszyw
Część nr: E

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000
39715200
42943000
42923110
42910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ:
1. Wstrząsarka do kruszyw
2. Zestaw sit do wstrząsarki
3. Bęben Los Angeles
4. Bęben micro-Devala
5. Łaźnia wodna
6. Suszarka laboratoryjna wolnostojąca – 2 sztuki
7. Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza
8. Waga laboratoryjna precyzyjna
9. Waga techniczna
10. Waga precyzyjna
11. Stolik do ważenia hydrostatycznego
12. Destylarka laboratoryjna
13. Pojemniki do oznaczania gęstości nasypowej kruszywa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenie badawcze - kalorymetr
Część nr: F

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38418000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę kalorymetru adiabatycznego do betonu zgodnego ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia pomiarowe
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Część nr: G

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę 2 przyrządów do wykrywania i monitorowania wilgotności betonu, zgodnych ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenie diagnostyczne i badawcze
Część nr: H

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000
38400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zamówienie obejmuje dostawę ultradźwiękowego betonoskopu wysokiej rozdzielczości do badania elementów
betonowych, spełniającego wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin 60 dni jest
maksymalnym terminem realizacji, który każdy z Wykonawców może skrócić. Szczegółowe informacje zawiera
rozdział XIV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek nr 10 (Gmach B) Parter, pok. 003,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Po
otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podl. wykluczeniu na podst. art. 24 ust.
1pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w rozdz. V-VII SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
dokumentów, o których mowa w rozdz. VI i VII SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych, nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów.
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w zał. 7 do SIWZ.
8. Oferta powinna być sporządzona 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. Zaleca się, aby podpis
kwalifikowany był składany w formacie PAdES /dla plików PDF: format: PAdES-BES, funkcja skrótu:
SHA-256.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 na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. Szczegółowe informacje w SIWZ.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem:
1) udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji, https://miniportal.uzp.gov.pl,
2) dedykowanego formularza dostępnego na ePUAPu, https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) oraz poczty elektronicznej dzp@pg.edu.pl 
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem
ogłoszenia TED lub ID postępowania a także numerem sprawy określonym w SIWZ: ZP/158/002/D/19.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium
w wysokości: dla części A: 2.200 PLN, dla części B: 3.000 PLN, dla części C: 2.500 PLN, dla części D: 100
PLN, dla części E: 3.800 PLN, dla części F: 1.700 PLN, dla części G: 350 PLN, dla części H: 2.700 PLN.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dzp@pg.edu.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy:odwołanie i
skarga.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

