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Ogłoszenie nr 768729-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Dostawa sprzętu laboratoryjnego
dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, krajowy
numer identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://www.dzp.pg.edu.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://www.dzp.pg.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.010.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

18.12.2020, 13:03

Firefox

4 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fd96f...

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP 34/WILiŚ/2020, CRZP 295/002/D/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6
części: Część A – Waga analityczna, Część B – Piec muflowy, Część C – Suszarka laboratoryjna,
Część D – Minikompresor z funkcją próżni, Część E – Lodówka, Część F – Wytrząsarka
laboratoryjna. 3. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na: Część A,B,C,D - cele dydaktyczne i
naukowe Katedry Inżynierii Sanitarnej, nr zadania 034254; Część E – potrzeby realizacji projektu
WFOŚiGW, nr zadania 032873; Część F – potrzeby projektu realizowanego w ramach dotacji
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MŁODA NAUKA, nr zadania 034628. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby
Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20 oraz do przepompowni przy ul. Sobieskiego 3, 80-216
Gdańsk: Część A, B, C, D i E przedmiotu zamówienia – przepompownia przy ul. Sobieskiego 3,
80-216 Gdańsk, Część F przedmiotu zamówienia – ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek
HYDRO nr 20, na III piętro do laboratorium 305. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę
oferty. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny
od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób
trzecich. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. 8. Nomenklatura (kod) wg CPV: Część A – Waga
analityczna Kod wg CPV 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne, Część B – Piec muflowy Kod
wg CPV 42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska, Część C–
Suszarka laboratoryjna Kod wg CPV 42716200-0 – Suszarki, Część D – Minikompresor z funkcją
próżni Kod wg CPV 42122510-8 Pompy perystaltyczne, Część E – Lodówka 42513200-7 Urządzenia
chłodnicze, Część F – Wytrząsarka laboratoryjna Kod wg CPV 38436100-1 Wstrząsarki mechaniczne.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w
wymiarze: Część A – Waga analityczna - co najmniej 24 m-cy; Część B – Piec muflowy – co najmniej
12 m-cy; Część C – Suszarka laboratoryjna - co najmniej 24 m-cy; Część D – Minikompresor z
funkcją próżni - co najmniej 12 m-cy; Część E – Lodówka – co najmniej 24 m-cy; Część F –
Wytrząsarka laboratoryjna – co najmniej 12 m-cy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag.

II.5) Główny kod CPV: 42300000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38311100-9
42716200-0
42122510-8
42513200-7
38436100-1
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19937,52
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 56

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
56

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 8
tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W
związku z powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem
maksymalnym, który każdy z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w
rozdziale XIX SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
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Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ. Zamawiający udostępni edytowalną wersję załącznika w formacie .doc i w formacie .pdf
wraz z informacją z otwarcia ofert. Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nienależący
do żadnej grupy kapitałowej złożył wraz z ofertą oświadczenie, iż wogóle nie należy do żadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1076 ze zm.), co będzie oznaczało brak powiązania z innymi
Wykonawcami skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6A-F do SIWZ. 2)
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. 3)
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu
określonym przez Zamawiającego. 4) Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94
ustawy Pzp. 5) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr
6A-F do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w
umowie, na warunkach określonych poniżej 1) W przypadku zmiany obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług
(VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość
odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 2) Termin wykonania przedmiotu umowy, ustalony w umowie
może ulec zmianie, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 6 wzoru
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umowy (załącznik nr 6A-F do SIWZ), w szczególności z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2. W
wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany
terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. 3) W zakresie przedmiotu
umowy - dopuszcza się możliwość zamiany sprzętu laboratoryjnego będącego przedmiotem umowy,
wskazanego w ofercie Wykonawcy na inny o wyższych parametrach technicznych lub o wyższej
funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy nie
będzie on dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zmiana nastąpi po
uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. Obowiązek pisemnego poinformowania
Zamawiającego o konieczności zamiany sprzętu laboratoryjnego będącego przedmiotem umowy i
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu umowy wynikającej z oferty
Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 06.02.2021 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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1. Termin otwarcia ofert: 08.01.2021r. o godz. 12:30. 2. Miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny
PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.03. 3. 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 34/WILiŚ/2020,
CRZP 295/002/D/20 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektów na rzecz których dokonywany jest zakup
będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tych projektów. 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
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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. 4. 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: 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 postępowania o
udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część A - Waga analityczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części A jest waga analityczna - 1 sztuka. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w
załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38311100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2298,45
Waluta:
PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: część B - Piec muflowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części B jest piec muflowy - 1 sztuka. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w
załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42300000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7954,98
Waluta:
PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Część C - Suszarka laboratoryjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części C jest suszarka laboratoryjna - 1 sztuka. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się
w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42716200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3945,33
Waluta:
PLN

18.12.2020, 13:03

Firefox

19 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fd96f...

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Część D - Minikompresor z funkcją próżni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części D jest zestaw w skład którego wchodzi: 1. Minikompresor z funkcją próżni - 2 szt.;
2. Akcesoria – 1 komplet: a) wąż kompresorowy z PU - śr. węża 5 mm - dł. 10 m -1szt.,b) złączka
metalowa do węża, śr. węża 6 mm, gwint G 1/8" - 1szt. i c) złączka metalowa do węża, śr. węża 9 mm,
gwint G 1/8" - 1szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe
postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany
przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122510-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT: 1491,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Część E - Lodówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części E jest lodówka - 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy,
liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42513200-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fd96f...

Wartość bez VAT: 1272,90
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Część F - Wytrząsarka laboratoryjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w części F jest Wytrząsarka laboratoryjna - 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 A-F do SIWZ. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co
najmniej 12 m-cy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT: 2975,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Termin wykonania zamówienia 20,00
Gwarancja

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
do 8 tygodni (56 dni) liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z
powyższym wskazany powyżej termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym, który każdy
z Wykonawców może skrócić. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIX SIWZ.
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