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I. NAZWA I ADERES 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 

fax : +48 (58) 347-29-13 

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 w związku z art. 6A ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

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

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

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. 

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: 

1) Część I - Komputery przenośne z ekranem dotykowym i akcesoriami 

2) Część II - Komputer przenośny z ekranem dotykowym oraz ze stacją dokującą i akcesoriami 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości poszczególnych asortymentów zawierają załączniki nr 4 

do Siwz.  

4. Szczegółowe warunki realizacji dostaw określone są w umowie stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30213100-6, 30237000-9. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

7. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

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.  

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

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 pkt. 1 ppkt. 

2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych, 

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

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

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

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

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. 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; 
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

4. 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. 

5. 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). 

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

zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

 w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie adresu internetowego ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz  danych, z których Zamawiający może je samodzielnie pozyskać.  

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

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp oraz 

dokumentów, o których mowa powyżej (pkt. 6). 

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

zamiast dokumentów, o których mowa 

a) w pkt 6  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt a lit. i nin. rozdz., powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10. 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 pkt 9 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 pkt 

11 nin. rozdz. stosuje się.  

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa w rozdz. VI pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

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

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 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. 

W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również 

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

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

13. 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). 

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

Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty. 

16. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego w niniejszej Siwz oświadczeń lub 
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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 

postępowania. 

17. 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. 

18. 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/267/055/D/19 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) lub faksem. W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail) każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail). 

4.1. pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk; 

4.2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.gda.pl lub ewakield@pg.edu.pl   

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 14.00 jest: Ewa Życka-Kiełdanowicz 

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

Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

11. 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. 

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

treści SIWZ. 

 

mailto:dzp@pg.gda.pl
mailto:ewakield@pg.edu.pl
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

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

w wysokości:  

1) część I – 350 zł 

2) część II – 140 zł 

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 

komputerowego dla CNMiKO Politechniki Gdańskiej ZP/267/055/D/19” 

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

Zamawiającego. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez doręczenie za 

pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach Główny 

skrzydło „B”, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9
00

 do 13
00

 lub 

przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy 

Pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku poręczeń 

muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. W przypadku, 

gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium 

nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.  

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 zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3i ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 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 i zaproponować tylko jedną cenę na dowolną liczbę 

części.  

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

SIWZ. 

3. W celu uniknięcia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były 

spięte, a 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 być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 

(w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką. 

8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składa 

się w oryginale. 

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

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

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

z oryginałem przez notariusza. 

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

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

zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania.  

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

14. Opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

Politechnika Gdańska,  

Dział Zamówień Publicznych,  

Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 

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

 

Opis: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla CNMiKO Politechniki Gdańskiej  

Nie otwierać przed 07.11.2019r. godz. 10:00 

ZP/267/055/D/19
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15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu 

i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

17. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia 

się od chwili ich otwarcia.  

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

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20. 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 być 

udzielone w formie pisemnej, 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 kserokopii 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 kserokopii.  

21. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca powinien, nie później 

niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku 

Wykonawca powinien wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

2) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

3) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu oferty. W  przeciwnym razie cała 

oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem 

„Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

22. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W  dokumencie 

tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001010
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4) Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.1 i 8 każdy Wykonawca składa w imieniu 

własnym, pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

6) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 

80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2019 r. o godz. 09:30 

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej 

złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 

poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Skrzydło B, Sala konferencyjna 

Kwestura. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz pozostałe 

informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższej 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. 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.  

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

12. 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. 

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

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

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

1 i 5 ustawy Pzp. 

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

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

Pzp. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć w „Formularzu rzeczowo-cenowym” – załącznik nr 

2 do SIWZ.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy obliczyli cenę ofert w PLN.  

3. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca przedmiot zamówienia. Ceną oferty jest cena wpisana na 

druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ.  

4. Należy wycenić każdą pozycję (asortyment) przedstawioną w ofercie. Niespełnienie tego wymogu 

może spowodować odrzucenie oferty.  

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

6. Cenę oferty brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. 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.  

8. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do 

jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

9. 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 

 

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

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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

 

1) część I 

 

Lp. Rodzaj kryterium Liczba punktów 

1. Cena 60 % 

2.  Parametry techniczne  40 % 

a) Przekątna ekranu laptopa 20 % 

b) Pojemność dysku SSD 10 % 

c) Dodatkowy dysk HDD 5 % 

d) Pamięć RAM 5 % 

 

2) część II 

 

Lp. Rodzaj kryterium Liczba punktów 

1. Cena 60 % 

2.  Parametry techniczne  40 % 

a) Przekątna ekranu laptopa 15 % 
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b) Liczba wbudowanych mikrofonów 15 % 

c) Waga laptopa 5 % 

 

 

2. Kryterium oceny ofert - Część I: 

 

1) Cena  – 60 %  

 

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

 

 x 60 

 

gdzie: 

1) Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”, 

2) Cn – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert nieodrzuconych, 

3) Cb – cena brutto oferty badanej, 

4) 60– waga kryterium.  

 

2) Kryterium Parametry techniczne  – 40 %  

 

Za zaoferowanie wyższych parametrów technicznych komputera przenośnego z ekranem 

dotykowym dla części I niż wymagane przez Zamawiającego (Załącznik nr 4 do Siwz – punkt I-A), 

Wykonawca otrzymana dodatkowe punkty.  

 

Parametry techniczne podlegające ocenie: 

a) przekątna ekranu laptopa - Pe – 20 pkt, 

b) pojemność dysku SSD -  - 10 pkt, 

c) dodatkowy dysk HDD -   - 5 pkt, 

c) pamięć RAM -   - 5 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  

     a) przekątna ekranu laptopa - Pe  

 13”- 13,99” – 0 pkt. 

 14” i więcej – 20 pkt. 

b) pojemność dysku SSD -   

 240 - 399 GB – 0 pkt. 

 400 GB i więcej – 10 pkt. 

c) dodatkowy dysk HDD -   -  
Za zaoferowanie dodatkowego dysku HDD o pojemności 1TB Wykonawca otrzymana 5 pkt.  

 

d) pamięć RAM -   

 8 -11 GB – 0 pkt. 

 12 -15 GB – 3 pkt. 

 16 GB i więcej – 5 pkt. 

 
 

3) Łączna liczba punktów dla Części I zostanie obliczona na podstawie wzoru: 
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

4) Inne niż cena kryteria oceny ofert należy określić w Formularzu oferty (Załącznik nr 1, pkt 2.1)). 

Kryteria te należy określić zgodnie co do treści niniejszego rozdziału. 

 

5) W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę w Formularzu oferty innych niż cena kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje wyższych parametrów technicznych niż 

wymagane przez Zamawiającego i  przyzna 0 pkt. 

 
 

3. Kryterium oceny ofert - Część II: 

 

1) Cena  – 60 %  

 

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

 

 x 60 

 

gdzie: 

5) Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”, 

6) Cn – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert nieodrzuconych, 

7) Cb – cena brutto oferty badanej, 

8) 60– waga kryterium.  

 

2) Kryterium Parametry techniczne  – 40 %  

 

Za zaoferowanie wyższych parametrów technicznych komputera przenośnego z ekranem 

dotykowym dla części II niż wymagane przez Zamawiającego (Załącznik nr 4 do Siwz – punkt II-

A), Wykonawca otrzymana dodatkowe punkty.  

 

Parametry techniczne podlegające ocenie: 

a) przekątna ekranu -  - 15 pkt, 

b) liczba wbudowanych mikrofonów  -   - 15 pkt, 

c) waga -   - 10 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  

     a) przekątna ekranu - Pe  

 13”- 13,6” – 0 pkt. 

 13,7”- 13,9” – 15 pkt. 

b) liczba wbudowanych mikrofonów  -   

 1 – 0 pkt. 

 2-3 – 5 pkt. 

 4 i więcej – 15 pkt. 

c) waga -    

  1,35-1,4 kg – 0 pkt. 

 poniżej 1,35 – 10 pkt. 
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3) Łączna liczba punktów dla Części II zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 

 
 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

4) Inne niż cena kryteria oceny ofert należy określić w Formularzu oferty (Załącznik nr 1, pkt 2.2)). 

Kryteria te należy określić zgodnie co do treści niniejszego rozdziału. 

 

5) W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę w Formularzu oferty innych niż cena kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje wyższych parametrów technicznych niż 

wymagane przez Zamawiającego i  przyzna 0 pkt. 

 

4. 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.  

5. 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.  

6. W przypadku złożenia oferty, 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 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.   

7. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową 

Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy 

założeniu, że składniki działania są prawidłowe.  

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. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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

zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 5 do SIWZ. 

2.  Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:.  

a) terminu:  

 termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie w 

przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na 

termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu 

mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), których 

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron, 

 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 

 ustalone umową terminy mogą ulec zmianie na podstawie porozumienia stron zawartego w 

formie pisemnej, jeśli nie wynikają z winy WYKONAWCY. 

b) zakresu umowy: 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zamiany sprzętu wskazanego w ofercie WYKONAWCY na 

sprzęt o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w 

przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie WYKONAWCY oferowany sprzęt nie 

będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po 

uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

c) zmian osób reprezentujących strony umowy  

W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY 

strony niezwłocznie powiadomią siebie nawzajem i dokonają stosownych zmian w umowie.  

d) zmiany nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 

 
 

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. 

 

XVIII. PODWYKONAWSTWO  

 

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty. 

4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a  ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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. 
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XIX.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 

1) Zawarcia umowy ramowej; 

2) Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 

3) Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

4) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

5) Składania ofert w postaci elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  
 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 –Formularz rzeczowo- cenowy  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy  

6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dot. RODO 
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Załącznik nr 1do SIWZ 

  

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

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZP/267/055/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 komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej 

 

My niżej podpisani działając: 

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: 

 

e-mail: 

Nazwa banku: 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania:  

Imię i Nazwisko ____________________________________ 

 

Nr telefonu: __________________________      email: ____________________________________ 

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy:  

Imię i Nazwisko __________________________________ 

 

Nr telefonu: __________________________      email: ____________________________________ 

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

oświadczamy, że należymy do sektora mikroprzedsiębiorstw/ małych przedsiębiorstw/ średnich 

przedsiębiorstw/ dużych przedsiębiorstw.*  



 

 

 

17 

 
1. Oferujemy realizację całości powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami   

w SIWZ Za cenę brutto: 

 1) Część I - ……………….. PLN,  

 2) Część II - ……………….. PLN 

zgodnie z formularzem rzeczowo- cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ – stanowiącym integralną 
część niniejszej oferty. 

Wykonawca wypełnia część/części, na które składa ofertę. 

 
(Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach 
trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT)) 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 
 

2. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia wg kryteriów dodatkowych: 

1) Część I 

Parametr techniczny TAK / NIE * 

Przekątna ekranu  
13”- 13,99”  

14” i więcej  

Pojemność dysku 
240 - 399 GB  

400 GB i więcej  

Dodatkowy dysk HDD o pojemności 1TB i więcej   

Pamięć RAM 

8-11 GB  

12 -15 GB  

16 GB i więcej  

* wpisać właściwe 

 

2) część II 

Parametr techniczny TAK / NIE * 

Przekątna ekranu  
13”- 13,6”  

13,7” – 13,9 ”  

Liczba wbudowanych 1  
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mikrofonów 2-3  

4 i więcej  

Waga 
1,35 – 1,4 kg  

Poniżej 1,35 kg  

* wpisać właściwe 

 

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

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 

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

określone w SIWZ. 

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

nie będą obciążały Zamawiającego. 

6. 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. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5do 

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. 

8. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że wadium o wartości …………………. część I/ ………………… Część II PLN 

wnieśliśmy w dniu .......................................... w formie  ...................................................................  

11. 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. 

 

12. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących 

podwykonawców, w zakresie (należy podać zakres i nazwy- firmy podwykonawców) 

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

14. Oświadczam/y, że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

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

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

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

_____________________________ 

 (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                     do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/267/055/D/19 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

CZĘŚĆ I 

L.p. 
Przedmiot zamówienia (zgodnie z opisem zawartym 

w Zał. nr4 do SIWZ)  
liczba j. m. Model Producent 

Cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT  

[%] 

Wartość podatku 

VAT [PLN] 
Wartość brutto [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3*7) 9 10 (8*9) 11 (8+10) 

1. Komputer przenośny z ekranem dotykowym  4 szt. 
  

     

2. Pióro do ekranu dotykowego  4 szt. 
  

     

3. Torba do laptopa  4 szt. 
  

     

Ogółem wartość brutto:  

 

CZĘŚĆ II 

L.p. 
Przedmiot zamówienia (zgodnie z opisem zawartym 

w Zał. nr 4do SIWZ)  
liczba j. m. Model Producent 

Cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT  

[%] 

Wartość podatku 

VAT [PLN] 
Wartość brutto [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3*7) 9 10 (8*9) 11 (8+10) 

1. Komputer przenośny z ekranem dotykowym  1 szt. 
  

     

2. Pióro do ekranu dotykowego  1 Szt. 
  

     

3. Torba do laptopa  1 szt. 
  

     

4. Stacja dokująca  1 szt. 
  

     

Ogółem wartość brutto:  

 
Obliczoną łącznie wartość brutto z Formularza rzeczowo-cenowego [Wartość zamówienia podstawowego i zamówienia w prawach opcji] należy przenieść do Formularza  

ofertowego  – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
..............................................                                                                                  ..................................................... 
    (miejscowość, data)                                                                                   (podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                              przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/67/055/D/19 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

 

dostawę sprzętu komputerowego 

dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

4. (Uzupełnić, jeżeli dotyczy) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2 lit. c) SIWZ, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 

…………………………………………………………………….……………………………………………., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

______________________________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

   ………………………………………… 

     (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do Siwz 
 

Nr postępowania: ZP/267/055/D/19 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CZĘŚĆ I – Komputery przenośne z ekranem dotykowym i akcesoriami 
 

 

 

I-B Pióra do ekranu dotykowego (4 szt.) 

funkcjonalność - pióro musi współdziałać z komputerem oferowanym wg specyfikacji zawartej w punkcie I-A niniejszego 
Załącznika 
- obsługa minimum 1000 poziomów nacisku 

parametry techniczne - zasilanie akumulatorowe bądź ogniwami jednorazowego użytku  
- pomiar siły nacisku grota za pomocą odczytu rezystancji 

technologia - bezpośrednie wsparcie dla zaoferowanego systemu operacyjnego bez konieczności ręcznej instalacji 
sterowników 

I-A Komputery przenośne z ekranem dotykowym (4 szt.) 

wydajność - laptop x64 o wydajności minimum 6,01 punktów w teście Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit i minimum 
1,78 punktu w teście przy użyciu jednego rdzenia (Cinebench R11.5 CPU Single 64bit) 

pamięć - minimum 8GB 

dysk twardy - SSD o pojemności minimum 240GB 

ekran - przekątna minimum 13,0” 
- rozdzielczość nominalna 1920x1080 lub wyższa 
- obsługa pióra umożliwiającego pisanie cienkich linii i używanie pisma odręcznego 

komunikacja - wbudowana sieciowa 10/100/1000 baseT RJ 45 lub adapter RJ45 w zestawie 
- wbudowana bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n 
- wbudowana obsługa technologii bluetooth 
- wbudowana kamera 
- wbudowany mikrofon 
- klawiatura QWERTY 
- wielodotykowy gładzik 

złącza wbudowane - minimum 3 porty USB, w tym co najmniej jeden w standardzie USB 3.0 
- porty USB rozmieszczone minimum po dwóch stronach laptopa 
- złącze VGA lub adapter VGA w zestawie 
- minimum 1 złącze cyfrowe HDMI lub adapter z zaoferowanego złącza cyfrowego do złącz HDMI 
dołączony do zestawu 
- w przypadku zastosowania adapterów muszą one zapewniać transmisję sygnału wideo i audio, jeśli 
złącze komputera takie zapewniało 
- czytnik kart pamięci  
- wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, jako oddzielne gniazda lub współdzielone 

system operacyjny - wstępnie zainstalowany system operacyjny 
-obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta 
-obsługa wielu monitorów 
- funkcja szybkiego przełączania użytkowników 
- usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 
- możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego 
świadczone przez producentów następującego, używanego przez Politechnikę Gdańską 
oprogramowania: 
National Instruments LabView Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk, AutoCAD, Autodesk 
Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office 
2010/2013/2016, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client, Scientific Work Placem 
Matlab 

inne - waga laptopa z baterią do 1,8 kg 
- gwarancja 2 lata 
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inne -przewód do ładowania pióra w zestawie (w przypadku zastosowania zasilania akumulatorowego) lub 
baterie (w przypadku zastosowania zasilania jednorazowego) 

 

 

I-C Torby do komputerów przenośnych (4 szt.) 

funkcjonalność - torba do laptopa pasująca do modelu oferowanego w punkcie I-A umożliwiająca bezpieczne 
przenoszenie i transport, 
- minimum 1 komora na komputer przenośny wyposażona w paski zabezpieczające, 
- zewnętrzna kieszeń na dodatkowe akcesoria, 
- komora na komputer i kieszeń zewnętrzna zamykane na zamek błyskawiczny, 
- rączka do przenoszenia, 
- regulowany pasek na ramię. 

inne -waga z paskiem do 0,7 kg 

 
 

CZĘŚĆ II - Komputer przenośny z ekranem dotykowym oraz ze stacją dokującą i akcesoriami 

 
 

 
II-B Pióro do ekranu dotykowego (1 szt.) 

II-A Komputer przenośny z ekranem dotykowym (1 szt.) 

wydajność - laptop x64 o wydajności minimum 6,01 punktów w teście Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit i minimum 
1,78 punktu w teście przy użyciu jednego rdzenia (Cinebench R11.5 CPU Single 64bit) 

pamięć - minimum 8GB 

dysk twardy - SSD o pojemności minimum 256GB 

ekran - przekątna minimum 13,0”, maximum 13,9” 
- rozdzielczość nominalna 3000x2000 lub wyższa 
- obsługa pióra umożliwiającego pisanie cienkich linii i używanie pisma odręcznego 

komunikacja - wbudowana bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n 
- wbudowana obsługa technologii bluetooth 
- wbudowana kamera 
- wbudowany mikrofon 
- klawiatura QWERTY 
- wielodotykowy gładzik 

złącza wbudowane - minimum 1 port USB w standardzie USB 3.x 
-  minimum 2 porty USB Typu-C w tym co najmniej jeden zgodny z Thunderbolt 3 
- złącze VGA lub adapter VGA ze złącza cyfrowego w zestawie 
- złącze cyfrowe HDMI lub adapter z zaoferowanego złącza cyfrowego do złącza HDMI w zestawie 
- w przypadku zastosowania adapterów muszą one zapewniać transmisję sygnału wideo i audio, jeśli 
złącze komputera takie zapewniało 
- wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, jako oddzielne gniazda lub współdzielone 

dźwięk - wbudowane cztery głośniki  

system operacyjny - wstępnie zainstalowany system operacyjny 
-obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta 
-obsługa wielu monitorów 
- funkcja szybkiego przełączania użytkowników 
- usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 
- możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego 
świadczone przez producentów następującego, używanego przez Politechnikę Gdańską 
oprogramowania: 
National Instruments LabView Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk, AutoCAD, Autodesk 
Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office 
2010/2013/2016, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client, Scientific Work Placem 
Matlab 

inne - waga laptopa z baterią do 1,4 kg 
- podświetlana klawiatura 
- gwarancja 2 lata 
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funkcjonalność - pióro musi współdziałać z komputerem oferowanym wg specyfikacji zawartej w punkcie II-A 
niniejszego Załącznika 
- obsługa minimum 1000 poziomów nacisku 

parametry techniczne - zasilanie akumulatorowe bądź ogniwami jednorazowego użytku  
- pomiar siły nacisku grota za pomocą odczytu rezystancji 

technologia  
- wsparcie dla zaoferowanego systemu operacyjnego, brak konieczności ręcznej lnstalacji sterowników 

inne -przewód do ładowania pióra w zestawie (w przypadku zastosowania zasilania akumulatorowego) lub 
baterie (w przypadku zastosowania zasilania jednorazowego) 

 
 

II-C Torba do laptopa (1 szt.) 

funkcjonalność - torba do laptopa pasująca do modelu oferowanego w punkcie II-A umożliwiająca bezpieczne 
przenoszenie i transport, 
- min. 1 komora na komputer przenośny wyposażona w paski zabezpieczające, 
- zewnętrzna kieszeń na dodatkowe akcesoria, 
- komora na komputer i kieszeń zewnętrzna zamykane na zamek błyskawiczny, 
- rączka do przenoszenia, 
- regulowany pasek na ramię. 

inne -waga z paskiem do 0,7 kg 

 
 

II-D Stacja dokująca (1 szt.) 

funkcjonalność - kompatybilny z modelem oferowanym w punkcie II-A 
- możliwość podłączenia dwóch monitorów w trybie rozszerzonego pulpitu 

Interfejs -USB-C 

Rodzaje 
wejść/wyjść 

- minimum 2 x HDMI, lub minimum 2 x DisplayPort, lub minimum 1 x HDMI i 1 x DisplayPort 
- minimum 2 x USB 
- minimum 1 x USB-C 
- 1x RJ-45 

zasilanie - zasilacz sieciowy 
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Załącznik nr 5 do Siwz 
 

UMOWA Wzór 

ZP/247/055/D/2019  

 

zawarta w dniu .................................. w Gdańsku pomiędzy:  

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

REGON: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: mgr inż. Mariusza Milera – p.o. Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a firmą 

 

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

REGON: …………………… NIP: ……………………….. KRS: ………………………. 

reprezentowaną przez  

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

zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki i 

Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, w zakresie i w liczbie określonej w Załączniku 

nr …………. do SIWZ.  

2. WYKONAWCA oświadcza, że dostawa będzie zgodna z wymaganiami SIWZ oraz ofertą i formularzem 

rzeczowo-cenowym z dnia …………… r., będącymi integralną częścią niniejszej Umowy. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 

uszkodzeń, nieużywany nieeksponowany na wystawach i targach, sprawny technicznie, bezpieczny, 

kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku i nie będzie przedmiotem 

praw osób trzecich. 

 

§ 2 

Warunki wykonania umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. Jest to maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia 

zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.   

2. Kompletny przedmiot umowy powinien zostać dostarczony przez WYKONAWCĘ na adres: Politechnika 

Gdańska, budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 80 -233 Gdańsk 

ul. Narutowicza 11/12 (bud. NanoB/CNMiKnO, pokój 107). 

3. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w niniejszej 

umowie terminu WYKONAWCA dostarczył przedmiot umowy do miejsca wskazanego w ust.2 niniejszego 

paragrafu w stanie zupełnym.  

4. Przedmiot niniejszej umowy może być dostarczony do wskazanego w ust. 2 miejsca odbioru wyłącznie w 

dni robocze w godzinach 8.00-15.00. WYKONAWCA dostarczy przedmiot zamówienia własnym 

transportem, na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. O gotowości dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się zawiadomić 

ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

6. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  
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………………………………………….. e-mail ………………………………..., tel. ………………………….., 

a WYKONAWCA wyznacza: 

………………………………………….. e-mail: .............................................., tel.: …………………………, 

7. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępnione są przez strony sobie wzajemnie, w 

celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie 

udostępnionych. 

 

§3 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, 

ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego. 

b) sprzęt został dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszystkie wymagane przez przepisy 

prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., w szczególności Certyfikat europejski 

(CE), oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm 

bezpieczeństwa a dokumenty te przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie, 

c) sprzęt dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz 

gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów, a także nie jest 

przedmiotem żadnych praw osób trzecich, 

d) przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego pochodzi bezpośrednio od producenta lub z 

oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem pełnej wersji instrukcji obsługi w języku 

polskim lub angielskim. 

3. Zamawiający oświadcza, że dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za wykonany i odebrany bez 

zastrzeżeń przedmiot umowy w wysokości i na zasadach określonych w umowie. 

 

§ 3 

Cena umowy i warunki płatności 

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………………..zł brutto, 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Podstawą zapłaty ceny, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu będzie prawidłowo wystawiona 

przez WYKONAWCĘ faktura, po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez 

zastrzeżeń.  

3. Na fakturze musi być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto.  

4. Zapłata z tytułu niniejszej umowy będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążania rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Gwarancja 

1. WYKONAWCA udziela co najmniej 2 letniej gwarancji na komputery przenośne liczonej od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych/wsparcia technicznego w czasie nie dłuższym 

niż 1 dzień roboczy od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby przez osobę/-y upoważnione przez 

Zamawiającego, wskazane w §7 ust. 1, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawcy, 

b) naprawy sprzętu w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 

mailto:marcin.stepniak@pg.edu.pl
mailto:crocom@crocom.com.pl
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3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od  

Zamawiającego zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, 

Zamawiający będzie domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba że udowodni on, że z 

przyczyn technicznych było to niemożliwe. 

4. Potrzeby wszelkich czynności związanych z gwarancją lub wsparciem technicznym będą zgłaszane 

Wykonawcy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wskazane w §2 ust.6, drogą 

elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 

te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

6. Czynności wynikające z gwarancji będą świadczone na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania 

sprzętu, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca. 

7. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym 

inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.  

9. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 

producenta w instrukcji obsługi sprzętu. 

10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

11. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od 

upływu okresu gwarancji, przy czym w żadnym wypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy 

wynikające z Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, w wysokości 

50 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do realizacji obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 50 

zł. za każdy dzień opóźnienia, za każde zdarzenie, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 50 zł. za każdy dzień 

opóźnienia, za każde zdarzenie, 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, 

zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy.  

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru WYKONAWCY mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:  

e) terminu:  

 termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie w 

przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na 
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termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu 

mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), których 

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron, 

 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 

 ustalone umową terminy mogą ulec zmianie na podstawie porozumienia stron zawartego w 

formie pisemnej, jeśli nie wynikają z winy WYKONAWCY. 

f) zakresu umowy: 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zamiany sprzętu wskazanego w ofercie WYKONAWCY na 

sprzęt o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w 

przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie WYKONAWCY oferowany sprzęt nie 

będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po 

uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

g) zmian osób reprezentujących strony umowy  

W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY 

strony niezwłocznie powiadomią siebie nawzajem i dokonają stosownych zmian w umowie.  

h) zmiany nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych stron 

umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, notatka z negocjacji i wszelkie aneksy oraz załączniki 

sporządzone do umowy stanowią jej integralną część. 

7. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -ZP/……/055/D/19 

3. Formularz rzeczowo-cenowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 6 do Siwz 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą  

w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 

+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/267/055/D/19 dostawę 

sprzętu komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki 

Gdańskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których 

mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 

mailto:iod@pg.edu.pl
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1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane 

są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania  o udzielenie 

zamówienia); 

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych 

osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu 

zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

 


