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 Nazwa i adres Zamawiającego 

Uniwersytet Gdański,  
80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8,  
NIP 584-020-32-39, REGON 000001330, 
fax. (58) 523-31-10, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl 
Adres strony internetowej: www.ug.edu.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity  
Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  
o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 
ustawy. 

3. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich 
odrzucenia - art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ,   
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego  w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty. 

4. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny 
z ustawą oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. 

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne  i organizacyjne 
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów  
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy  opisane zostały  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl /WarunkiUslugi.aspx) oraz 
Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin). 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000 (urządzenia sieciowe).  
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego zwanego dalej „sprzętem” do rozbudowywanego 

budynku  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego tj.  
1) Switch sieciowy/router – 5 sztuk. 
2) Switch sieciowy/przełącznik  zarządzalny – 8 sztuk. 
3) Szafa rack/szafa przemysłowa- 4 sztuki. 
4) Access Point WiFi/router WiFi – 12 sztuk. 
5) UPS/zasilacz awaryjny - -1 sztuka 
6) Kamera IP- 8 sztuk. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. 
4. Dostawa obejmuje: 

1) transport sprzętu,  
2) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego. 

5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Pracownia  Komputerowa, Gdańsk  
ul. Wita  Stwosza 57, pok. 28. 

6. Gwarancja producenta wynosi: 
1) na sprzęt z tabeli  1 i 2 z załącznika nr 1a do SIWZ – nie krótsza niż 36 miesięcy (door-to-door), 
2) na sprzęt z tabeli  3, 4 i 6 z załącznika 1a do SIWZ– nie krótsza niż 12 miesięcy, 
3) na sprzęt z tabeli 5 z załącznika 1a do SIWZ– nie krótsza niż 24 miesiące. 

7. Sprzęt musi: 
1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem testów jakościowych 

http://www.ug.edu.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
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(wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez 
dodatkowych zakupów i inwestycji, 

2) zostać dostarczony Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych 
fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane 
do zachowania udzielonej gwarancji, 

3) być  kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Windows 10 64Bit, Linux 
Ubuntu 18.03, Red Hat Enterprise Linux 7, 

4) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z   wymogami określonymi  w ustawie z dnia 
13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2017r.  
poz. 1398 z późn. zm.), 

5) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy  z dnia  
14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz  
o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1790  
z późn. zm.) posiadać: 
a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które 

będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego 
produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych 
substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię; 

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię 
kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi 
dotyczącymi produktu wykorzystującego energię; 

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu 
wykorzystującego energię; 

− zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.  
8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku: 

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,  
z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, 

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie. 
9. W przypadkach określonych w pkt 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 7 projektu 

umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest 
obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu i/lub poprawnego wykonania  zamówienia, zgodnego ze 
złożoną ofertą. Jeżeli termin dostawy i/lub poprawnego wykonania zamówienia przekroczy w tym 
przypadku termin realizacji zamówienia określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo 
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej (dotyczy tabeli 1 pozycja 1 i tabeli 2 
pozycja 1). Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż Wykonawcy zapewnią, że oferowany sprzęt 
umożliwi przeprowadzenie kursów na kierunku Informatyka Praktyczna Wydziału MFI w ramach 
programu studiów zakończonych egzaminem kwalifikacyjnym zgodnym z założeniami oraz opisem w 
załączniku 1a do SIWZ. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). 

11. Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0% stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy 
z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.)- dotyczy 
poz.1 i 2  załącznika nr 1a do SIWZ. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: w okresie od  23.09.2019 roku do 14.10.2019 roku, , z  uwzględnieniem 
zapisów w rozdziale XIV SIWZ – termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 
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Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy. 

3. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII. 

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

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) 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 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. poz. 
398, 685, 1544 i 1629), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: 
a) Zamawiającym; 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego; 
c) członkami komisji przetargowej;  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy; 
− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania, 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5), 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa: 
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1) w pkt 1 ppkt 5) - 7) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna, 

2) w pkt 1 ppkt 2) i 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia.  

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności 
w jednym z formatów określonych w rozdziale VIII pkt 9. 

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których 
mowa  w rozdziale XI SIWZ. 

− W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez 
pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia  i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

− Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany 
jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców.  

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podwykonawców muszą mieć 
wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających ofertę 
wspólnie lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej danego podmiotu. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  
na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
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Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 6 ustawy 
oraz pkt 16 ppkt 4 niniejszego rozdziału, 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, załącznik nr 4 A do SIWZ, 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, załącznik nr 4 B do SIWZ, 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie 
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, załącznik nr 4 C do SIWZ, 

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, załącznik nr 4 D do SIWZ, 

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445), 
załącznik nr 4 E do SIWZ, 

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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 stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1)- 10) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez 
pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. 

3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
1) specyfikacji technicznej (w  języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej 

spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery 
producenta itp., w formie  określonej w pkt 7.  
UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji 
technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia konkretne cechy wyszczególnione przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy  
ci składają wspólnie dokumenty, o których mowa w pkt 3. 
 

Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1) - 9) i w pkt 3 Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 11 rozdziału VII SIWZ). 

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:  
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a) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

b) ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) 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 ppkt 1), 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. Wymogi dotyczące terminu 
wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 
1) lit. a) stosuje się. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy.  

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa  
w ppkt 1). 

3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców – rozdział XVI pkt 7. 

6. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie 
również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ 
wydający w wymaganym terminie. 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2-4 niniejszego rozdziału, muszą być składane  
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej -  
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  
o której mowa w pkt 8, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 



 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-84/19/MR 

 
str. 9 

10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo 
do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci 
elektronicznej w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę 
nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) lub w elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza, 
zgodnie z ustawą z dnia  14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2291,  
z 2018r. poz. 398, 723, 1496, 1629, 1669, 2193, 2314, z 2019r. poz. 87) - zawierające datę wystawienia, 
zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione. 

11. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wymagań określonych przez 
Zamawiającego lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie 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. 

14. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

16. Dodatkowe informacje:  
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  
z zastrzeżeniem pkt. 3. 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz w pkt 4 ppkt 1) w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2), Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz  
w pkt 4 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ) numer postępowania (lub numer sprawy) do którego 
złożył te oświadczenia i dokumenty. 

5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, 
w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 2. 
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17. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

18. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.). 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (TED lub numerem postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej  
w pkt 3. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Małgorzata Redzik – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,  
e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl , w godzinach 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
7. Z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty, Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email.  

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub 
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń oraz inne informacje za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Datą 
przesłania zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentów 
lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie 
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej te zawiadomienie, dokument elektroniczny, 
oświadczenie lub elektroniczną kopię dokumentów lub oświadczeń, inną informację, z serwera pocztowego 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, 
.odt. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 poz. 1126 z późn. zm.). 

11. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.ug.edu.pl,  
na której udostępniona jest SIWZ. 

14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego pytania. 

15. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany 
jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są 
wszelkie informacje dotyczące postępowania. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

IX. Wymagania dotyczące wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 
złotych 00/100). 
Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 

2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,  

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.  
z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium  

do postępowania nr A120-211-84/19/MR  
 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą.  
Z treści takiego dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 
Do oferty Wykonawca musi dołączyć oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, poprzez 
skompresowanie go wraz z plikami stanowiącymi ofertę (rozdział XI SIWZ) do jednego pliku archiwum 
(ZIP). 

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez 
jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 

7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia 
wadium. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 
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ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie. 

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

9. Zwrot wadium: 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1).  

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie  
art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

X. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy. 
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 wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej  
w języku polskim, w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pomocą której prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

3. Ofertę stanowi:   
1) załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) załącznik nr 1a do SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ podając: 
1) cenę oferty brutto w PLN, 
2) termin realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień nie może zmienić treści 
załącznika nr 1 i 1a do SIWZ – wzór Zamawiającego. W przypadku dokonania zmian powodujących 
niezgodność treści oferty ze SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako 
niezgodna ze SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli  
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w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika –  
w jednym z następujących, przykładowych formatów danych: .pdf, .doc, .docx. .rtf, .xps, .odt. 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ci składają jeden dokument, o którym mowa w pkt 3, który musi być podpisany w taki sposób,  
by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ oraz oryginał dokumentu wadialnego sporządzonych w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Ofertę wraz  z  dokumentami z pkt 7 należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Maksymalny 
rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku wynosi 150 MB. 

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę stanowi załącznik 
nr 6 do SIWZ oraz jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. 

10. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.  
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

13. Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną,  jednoznaczną  ofertę,  zgodnie  z przedmiotem  zamówienia  
w terminie określonym w rozdz. XII. 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy, oferty składane w  postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późń. zm.), jeśli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa poniżej (art. 86 ust. 4 ustawy). 

15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem. 

17. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub  
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania  
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu 
utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa winien dołączyć do 
oferty uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji, w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych w przywołanym powyżej 
przepisie, tj. że zastrzeżone informacje: 
1) mają charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub stanowią inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, 
2) nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, 
3) podjęto w stosunku do nich działania w celu utrzymania ich w poufności. 
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XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02.08.2019 roku do godz. 10:00. 
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2019 roku o godz. 11:00, w budynku Rektoratu Uniwersytetu 

Gdańskiego 80-309 Gdańsk, ul. Jana  Bażyńskiego 8, pokój 110. 
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której 

udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1a do SIWZ - formularz przedmiotowo-cenowy 

       wg poszczególnych wierszy i kolumn. 
3. Przy obliczaniu ceny należy zastosować się do opisu sposobu obliczenia ceny wskazanej w treści załącznika  

      1a do SIWZ. 
4. Łączną wartość brutto lub „bez VAT”, należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego - załącznika  

       nr 1 do SIWZ. 
5. Cena brutto lub „bez VAT”, z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ służyć będzie do oceny 
      i porównania złożonych ofert w ramach kryterium „cena oferty brutto”. 
6. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i  usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego 
rozdziału, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi 
uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe 
jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na cenę zamówienia. 

7. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje 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. 

8. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
10. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej 

wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty. 
11. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

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

1) (C) Cena oferty – 60% wagi 
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto  
w PLN podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. 
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 Punkty za kryterium „C” zostaną przyznane według wzoru: C = (Cn/Co) x 60          
gdzie:  
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „C” 
Cn  - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  
Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „C” wynosi  60 pkt. 

 
2) (T) Termin realizacji zamówienia – 40% wagi  

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia 
wskazanego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Termin ten musi być określony w jednym 
z trzech podanych w poniższej tabeli wariantów (do wyboru).  
W przypadku braku zaznaczenia jednej z podanych pozycji lub jednoczesnego zaznaczenia kilku podanych 
pozycji w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy. 
Punkty za kryterium „T” zostaną przyznane według wzoru: 

 T =  T1 lub T2 lub T3 
 gdzie: 
 T - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „T” 
 T1,T2,T3 – punkty za poszczególne terminy realizacji zamówienia przyznane zgodnie z poniższą tabelą: 

Termin realizacji zamówienia Punkty 

T1 – od 23.09.2019 roku do 25.09.2019 roku 40 

T2 – od 26.09.2019 roku do 04.10.2019 roku 20 

T3 – od 04.10.2019 roku do 14.10.2019 roku                            10 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „T” wynosi  40 pkt. 
 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według 

wzoru: P=C+T 
 

2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria. 
3. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za 

kryteria wynosi 100 pkt. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać 
będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  
z najniższą 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 – art. 91 
ust. 4 ustawy. 

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania 

1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową, 
powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie określonych w rozdziale XIV 
kryteriów oceny ofert. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu 
zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
 o podane kryteria oceny ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 
ustawy). 

4. Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł: 
1) oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.: 

a) widoczna mylna pisownia wyrazu, 
 



 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-84/19/MR 

 
str. 16 

b) ewidentny błąd gramatyczny,  
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
d) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, 
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności jako prawidłową 

Zamawiający przyjmie cenę wpisaną liczbą, biorąc przy tym pod uwagę opisany w SIWZ sposób 
obliczania ceny oraz to, że kwota wyrażona słownie pojawia się na końcu tego procesu. 

2) oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
– omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.: 
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia  

i dzielenia. 
3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 
90 ust. 1 ustawy) oraz w sytuacjach opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy, Zamawiający podejmie działania,  
o których mowa w ww. przepisach. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie  
z art. 90 ust. 2 ustawy. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek, określonych  
w art. 89 ust. 1 ustawy, w tym ofertę Wykonawcy jeżeli nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia – art. 90 ust 3 ustawy. 

8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych  
w art. 93 ustawy. 

9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając go 
na stronie internetowej, zgodnie z art. 92 ustawy. 

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego  
i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni  

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1  
lit. a) ustawy. 

3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy 
(kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych 
przez strony. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 
do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Działu Zamówień Publicznych 
Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8), jednak nie później niż w ciągu 5 dni 
od dnia jej otrzymania.  

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania 
ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 
ofercie. 

6. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w rozdziale II pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię umowy regulującej współpracę 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego - art. 23 ust. 4 ustawy. 

8. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w § 10 
projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 
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9. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach  
a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 11 projektu umowy – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

10. Zamawiający na podstawie art. 145a ustawy może rozwiązać umowę zgodnie z zapisami w § 12 projektu 
umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.  
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ 
dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1). 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za 
działania lub  zaniechania własne.   

5. Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać 
jaka część zamówienia zostanie wykonana przez Podwykonawcę.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych Podwykonawcy zadań. 

7. Wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie zamówienia 
własnymi siłami, lub zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w § 10 projektu umowy, będzie 
możliwe w przypadku, gdy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę, firmę 
podwykonawcy i zakres podwykonawstwa,  co wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

8. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy, na podstawie których 
dokonano wyboru oferty Wykonawcy. 
 

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy 

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

XX. Dodatkowe informacje  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać 

będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona. 
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych- rozdział III SIWZ. 
6. Zamawiający nie zamierza udzielić  zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.  
7. Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 
9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu  składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie.  
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11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy. 

12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji 
związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 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 Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana 

Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. 
b) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem                                   

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania 

umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 

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 2018r. poz. 1986, 2215 oraz z 2019r. poz. 53), dalej „ustawa 
Pzp” oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 1330, 1669). 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w lit. c), jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi  
w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i zawarciem umowy w sprawie 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**, 
- 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 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. b i c RODO. 
*Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. 
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

mailto:poin@ug.edu.pl


 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-84/19/MR 

 
str. 19 

osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
2) W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27.04.2016r. 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) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych. 

XXI. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy 
(art. 179 - 198). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

XXII. Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  
Załącznik nr 1a – formularz  przedmiotowy 
Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 
Załącznik nr 4 (A-E) – oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
Załącznik nr 5 – projekt umowy 
Załącznik nr 6 – klucz publiczny  
Załącznik nr 7 – protokół odbioru 
 


