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MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
KULTURY FIZYCZNEJ
30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1
tel.: (0-12) 423-46-68 fax: (0-12) 423-46-68
www.mzskf.krakow.pl
e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl
NIP 675-12-19-067

REGON 357069297

W dniu 9 maja 2012 roku przekazano do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości
kwoty 200 000 €.
Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 9 maja 2012 roku pod numerem
102477 - 2012.
W dniu 9 maja 2012 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.mzskf.krakow.pl
W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej
www.mzskf.krakow.pl

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwaną, dalej także SIWZ. na:

dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jedenastu zadań:
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do badmintona.
Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu do koszykówki.
Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu do piłki nożnej.
Zadanie nr 4 – Dostawa sprzętu do piłki ręcznej.
Zadanie nr 5 – Dostawa sprzętu do piłki siatkowej (halowej).
Zadanie nr 6 – Dostawa sprzętu do piłki siatkowej (plażowej).
Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu do podnoszenia ciężarów.
Zadanie nr 8 – Dostawa sprzętu do szermierki.
Zadanie nr 9 – Dostawa sprzętu do tenisa stołowego.
Zadanie nr 10 – Dostawa wyposażenia do taekwondo olimpijskiego.
Zadanie nr 11 – Dostawa sprzętu do taekwondo olimpijskiego.
Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2012r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2012r., początek o godzinie 10:30.
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej
kierownik zamawiającego
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Postanowienia ogólne.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (PZP – tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia
postępowania.
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności
w art. 91a÷91c PZP.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie części
zamówienia co nie ogranicza Wykonawcy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
w całości lub na konkretnie wybrane Zadania. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty
wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ, sposób
wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że, zezwala na udział w realizacji
zamówienia publicznego podwykonawców.
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się możliwości
udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. Nie
przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99÷101 PZP.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego
powinności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie
- zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania
dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca
wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie
wadium.

1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.
Dla wszystkich jedenastu wydzielonych Zadań (części) przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb organizowanych
przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zawodów sportowych w ramach
XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Małopolska 2012”,
spełniających wymogi i parametry techniczne według określonych parametrów technicznych
i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w dalszej części SIWZ. Dostawa
przedmiotu zamówienia realizowana będzie do lokalizacji wskazanych w opisach
poszczególnych części (Zadań). Zamówienie obejmuje również zapewnienie bezpłatnych:
serwisu i przeglądów okresowych, zalecanych przez producenta i wynikających
z udzielonego okresu gwarancji (dotyczy to sprzętów i wyposażenia objętych gwarancjami
w przypadku gdy producent wymaga takich przeglądów dla zachowania gwarancji).
Zadanie nr 1 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do badmintona.
Lp.
1

Opis elementów
Kort do badmintona spełniający normy IBF wg specyfikacji:
wykonany z dwóch elementów łączonych w osi serwisowej, wymiar całkowity wraz z
marginesami bezpieczeństwa 15,00 x 6,69 m, grubość 5 mm; struktura przekroju
wielowarstwowa, w tym:
2

Ilość
3 kpl
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warstwa dolna – wykonana z pianki, zawierająca mikro przyssawki zapewniające dobrą
przyczepność do podłoża, anty wstrząsowa zapewniająca ochronę przed urazami dla
stawów i mięśni graczy;
warstwa środkowa 1-sza – wykonana z kompaktowego PCV;
warstwa środkowa 2-ga – wykonana z fiberglasu, zapewniającą sztywność kortu;
warstwa środkowa 3-cia - kolorystyczna o strukturze pofalowanej;
warstwa górna – przezroczysta o charakterze antypoślizgowym zapewniająca dobrą
przyczepnością do obuwia oraz antybakteryjnym umożliwiająca konserwację środkami
czyszczącymi;
waga całkowita do 460 kg;
w zestawie urządzenie do łączenia części kortu.
Stojaki samonośne do badmintona – spełniające normy IBF, składające się z:
4 kpl
2
słupków – 2 szt. – wykonanych ze stali (malowane) o przekroju 40 x 27 x 2mm;
góra słupka zakończona łożyskiem ślizgowym chromowanym; mocowanie siatki w formie
mimośrodowego zacisku linki nośnej; ciężar dociskowy – 2 x 45 kg; długość ramienia
podpory – 67 cm z regulacją opcjonalną na 80 cm; wyposażone w kółka jezdne o średnicy
72 mm.
Stanowisko sędziowskie – wg specyfikacji:
4 kpl
3
stelaż wykonany ze stali o przekroju 25 x 25 x 2 mm; siedzisko wykonane z polietylenu
wysokociśnieniowego zamontowane na wysokości 170 cm; rozstaw nóg 90 x 100 cm;
uchylny stolik.
Siatka do badmintona profesjonalna spełniająca normy IBF – wg specyfikacji:
4
4 kpl
wykonana z polipropylenu o grubości splotu 1,8 mm; dodatkowe wzmocnienia boczne;
u góry obszyta białą taśmą zawierającą w swoim składzie bawełnę; kolor: czarny.
Numeratory ręczne – wg specyfikacji:
5
4 kpl
wynik ilości punktów w secie od 0 do 30 (czarne cyfry na białym tle – każda cyfra
osobno); wyniki ilości setów w meczu od 0 do 3 (czerwone cyfry na białym tle).
Wykonawca dodatkowo musi zabezpieczyć możliwość wypożyczenia na czas trwania zawodów (od 28.06.
do 01.07.2012 r.) 1 kompletu kortu do badmintona. Warunki i koszt wypożyczenia zostaną określone w
osobnej umowie.
Dostawa nastąpi do Studium Wychowania Fizycznego w Krakowie, 30-070 Kraków,
ul. Piastowska 26a (Hala Sportowa)

Zadanie nr 2 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do koszykówki.
Lp.
1

Opis elementów
Piłka do koszykówki
wykonana w zaawansowanej technologii odprowadzania wilgoci zapewniająca lepszy
chwyt; zoptymalizowany projekt głębokich kanałów; logo FIBA Kolor pomarańczowy
rozmiar 6, wykonana ze skóry kompozytowej ZK Microfibre; oficjalna piłka I ligi kobiet
dopuszczona do gry przez PZKosz.
Piłka do koszykówki
2
wykonana w zaawansowanej technologii odprowadzania wilgoci zapewniająca lepszy
chwyt; zoptymalizowany projekt głębokich kanałów; logo FIBA; kolor pomarańczowy,
rozmiar 7, wykonana ze skóry kompozytowej ZK Microfibre; Oficjalna piłka Polskiej Ligii
Koszykówki dopuszczona do gry przez PZKosz.
Tabliczka fauli zawodników w koszykówce
3
koloru białego z cyframi o minimalnych wymiarach 20 cm wysokie i 10 cm szerokie;
musza być ponumerowane od 1 do 5 (od 1 do 4 na czarno oraz 5 na czerwono).
Marker fauli drużyny w koszykówce
4
powinny być one w kolorze czerwonym o minimalnej szerokości 20 cm i wysokości 35 cm
i tak zaprojektowane, by umieszczone na stoliku sędziowskim były widoczne dla
wszystkich uczestników meczu włącznie z widzami.
Wskaźnik naprzemiennego posiadania piłki w koszykówce
5
mechaniczny małych rozmiarów ze strzałką koloru czerwonego o wymiarach
zapewniających widoczność dla wszystkich uczestników meczu włącznie z widzami.
Protokoły meczowe
6
zatwierdzone przez Komisję Techniczną FIBA obowiązujące w sezonie 2011/2012
Wózek na piłki do koszykówki
7
mieszczący ok. 15 piłek; kolor: czarny; konstrukcja składana aluminiowa, kosz wykonany
z materiału odpornego na rozerwanie typu „cordura”.
Dostawa nastąpi :
3

Ilość
10 szt.

10 szt.

4 szt.

4 szt.

2 szt.

60 egz
4 szt.
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poz. 1., poz. 3 – 2 szt., poz. 4. – 2 szt., poz. 5. – 1 szt., poz. 6. – 30 egz., poz. 7 – 2 szt. do Ośrodka
Sportowego Gorce, al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ.
poz. 2., poz. 3 – 2 szt., poz. 4. – 2 szt., poz. 5. – 1 szt., poz. 6. – 30 egz., poz. 7 – 2 szt. do Krakowskiego
Okręgowego Związku Koszykówki, os. Zgody 13a, 31-950 Kraków.

Zadanie nr 3 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do piłki nożnej.
Lp.
1

Opis elementów
Bramka do piłki nożnej
o wymiarach 7,32 x 2,44m, głębokość 200 cm (góra i dół); spełniająca normy FIFA; profil
aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny o wymiarach 100/120 mm; słupki i odciągi
do siatki mocowane w tulejach; rama mocująca siatkę do podłoża połączona ze słupkami
zawiasem; mocowanie siatki do ramy dolnej za pomocą haczyków PP w specjalnie
wyfrezowanych otworach (w komplecie haczyki PP do zawieszania siatki); kolor: biały;
certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa.
Siatka na bramkę do piłki nożnej 7,32 x 2,44m
2
wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, głębokość siatki 200 cm (góra i dół); wykonana z
polipropylenu, grubość splotu 3,5 mm, oczko w kształcie sześciokąta "plastry miodu";
dwukolorowa: biało-zielona (pasy pionowe); certyfikat zgodności z normą
bezpieczeństwa,. atest higieniczny, atest na trudnozapalność.
Elektroniczna tablica zmian zawodników do piłki nożnej jednostronna
3
wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z dużym elektronicznym
wyświetlaczem (wysokość cyfry minimum 20 cm), wodoszczelna; wyświetlane numery od
0-99. W zestawie bateria, ładowarka oraz torba.
Piłka nożna meczowo-treningowa rozmiar 5
4
wykonana z materiału FPUS 1500 ‘shiny”, szyta ręcznie, dętka typu „zero-wing”;
posiadająca atest IMS Approved; doskonała wytrzymałości na boiskach trawiastych (np.
Select Numero 10 lub inna równoważna o nie gorszych parametrach).
Dostawa nastąpi:
poz. 1. i poz. 3. – 1 szt. WKS Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków.
poz. 2 i poz. 3. – 1 szt. KS Bronowianka Kraków, ul. Zarzecze 124a, 30-134 Kraków.
poz. 3. – 2 szt. i poz. 4. Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków.

Ilość
1 para

2 szt.

4 szt.

60 szt.

Zadanie nr 4 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do piłki ręcznej.
Lp. Opis elementu

Ilość

Siatka na bramkę do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m
4 szt.
wykonana z polipropylenu o grubości splotu 5,0 mm; oczko kwadratowe o wymiarach
10 x 10 cm; głębokość siatki: 80 cm góra, 100 cm dół; posiadająca dodatkową linkę,
która umożliwia naprężenie siatki i wyrównanie oczek; kolor: niebieski – 2 szt., zielony
– 2 szt.
Piłkochwyt (łapacz) do bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m
4 szt.
2
wykonany z polipropylenu o grubości splotu 5,0 mm; oczko kwadratowe o wymiarach
10 x 10 cm; zawierająca linkę Pb 400g/mb do obciążenia dolnej krawędzi; kolor:
niebieski – 2 szt., zielony – 2 szt.
Piłka ręczna meczowa w rozmiarze 2
20 szt.
3
wykonana z materiału HPU 1800, szyta ręcznie, dętka typu „zero-wing”; posiadająca
atest IHF; doskonała „chwytliwość” zarówno z klejem jak i bez (np. Select Ultimate lub
inna równoważna o nie gorszych parametrach).
Piłka ręczna meczowa w rozmiarze 3
20 szt.
4
wykonana z materiału HPU 1800, szyta ręcznie, dętka typu „zero-wing”; posiadająca
atest IHF; doskonała „chwytliwość” zarówno z klejem jak i bez (np. Select Ultimate lub
inna równoważna o nie gorszych parametrach).
Dostawa nastąpi:
poz. 1. i poz. 2. po 2 szt. (kolor niebieski) oraz poz. 3. Hala Widowiskowo-Sportowa, 32-700 Bochnia,
ul. Poniatowskiego 32.
poz. 1 i poz. 2 po 2 szt. (kolor zielony) oraz poz. 4. Hala Sportowa TOSiR, 33-100 Tarnów,
ul. Krupnicza 8A.
1

4
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Zadanie nr 5 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do piłki siatkowej (halowej).
Lp
1

2

3

4

5

6

7

Opis elementu

Ilość

Słupki do piłki siatkówkowej halowej przeznaczone do profesjonalnej gry
składające się z:
a. 2 szt. słupków do siatkówki, wykonanych z profilu aluminiowego owalnego o
wymiarach 100 x 120 mm i grubość profilu nie mniejszej niż 6 mm, tak aby zapewnić
odpowiednią sztywność i zapobiegać odkształceniu podczas użytkowania,
mocowanych w tulejach już istniejących przystosowanych do profilu 100 x 120 mm
(nie dozwolona jest zmiana konstrukcji słupka w celu dopasowania do systemu
mocowania oraz zmiany zamocowanych już tulei); napinanie siatki odbywa się za
pomocą zdejmowanej korbki od zewnętrznej strony słupka; mechanizm naciągowy i
zaczepienie umieszczone wewnątrz profilu; wysokość zaczepu siatki płynnie
regulowana za pomocą korbki odczepianej w zakresie od 2,00 do 2,50 m (płynna
regulacja wysokości zawieszenia siatki za pomocą tej samej korbki, którą można
regulować naciąg siatki, bez potrzeby luzowania naciągu); muszą posiadać certyfikat
zgodności i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PNEN 1271:2006
b. wieszaków naściennych na 2 szt. słupków; mocowanych do ścian; pozwalających na
przechowywanie słupków;
c. przymiaru do mierzenia wysokości siatki w zakresie od 2,00 do 2,43 m;
d. dodatkowo do 4 kompletów słupków dołączona 1 szt. wózka przejezdnego,
ułatwiającego transport słupków podczas ich rozkładania.
Osłony do słupków do piłki siatkowej halowej
składających się z 2 szt. każdy, wg specyfikacji: osłona na słupki o długości 2100 mm;
wykonana z pianki o grubości 50 mm, pokryta materiałem PCV odpornym na
rozerwania; elastyczna, umożliwiająca wygodne osłonięcie słupków o owalnym profilu
100 x 120 mm za pomocą taśm rzepowych; musi posiadać certyfikat zgodności i
spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 1271:2006.
Siatka profesjonalna do piłki siatkowej halowej
składających się z:
a. siatki profesjonalnej, bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu o wysokiej
wytrzymałość; średnica splotu 4 mm; zawierająca linkę kewlarową o długości
11,70m; krawędzie wzmocnione włóknem szklanym; linki naprężające w 6
punktach; taśma wzmacniająca biała: górna z poliestru o szerokości 70 mm, dolna
z PP o szerokości 50 mm; kolor siatki czarny; musi posiadać certyfikat zgodności i
spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN
1271:2006;
b. antenek (2 szt. w komplecie) o długości 1,80 m wraz z taśmami do zaczepienia
oraz osłonami;
c. wieszaka do przechowywania siatki, pozwalającego na szybkie jej złożenie i
zawieszenie.
Stanowisko sędziowskie do piłki siatkowej halowej
składające się z:
a. stanowiska sędziowskiego wykonanego z aluminium, malowanego proszkowo;
płynna regulacja wysokości podestu dla sędziego; uchylne oparcie; kółeczka
ułatwiające transport stanowiska; musi posiadać certyfikat zgodności i spełniać
wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 1271:2006;
b. osłony wykonanej z pianki o grubości 50 mm, pokrytej materiałem np. typu poroflex;
zapinana na rzepy; pełniąca funkcję ochronną dla grających zawodników; musi
posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PNEN 913:1999, PN-EN 1271:2006.
Sygnalizatory zmian zawodników do piłki siatkowej halowej
składające się z 2 szt. każdy; świetlno-dźwiękowy; bezprzewodowy; w komplecie
akumulatorki oraz ładowarka sieciowa 220 – 240 V.
Tabliczki zmian zawodników do piłki siatkowej halowej
składające się z 2 opakowań tabliczek o nr od 1 do 20 każdy – przeznaczone dla dwóch
drużyn.
Ławeczki dla zawodników
na każdej ławeczce winno znajdować się minimum 6 siedzisk z wygodnymi wysokimi
oparciami o wysokości minimum 33cm, układającymi się do pleców; siedziska winny
znajdować się minimum 37 cm od podłogi.

4 kpl.

5

5 kpl

10 kpl

3 kpl

4 kpl

4 kpl

3 kpl
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Kosz na piłki
6 szt.
składany wózek (z kółkami) o konstrukcji aluminiowej mieszczący od 25 do 30 szt. piłek
w rozmiarze 5, całkowita wysokość wózka ok. 100 cm +/- 5 %.
Piłka do siatkówki halowej
75 szt.
9
posiadająca atest FIVB oraz dopuszczenie PZPS (zgodnie z komunikatem sportowoorganizacyjnym na sezon 2011/2012 modelem obowiązującym w rozgrywkach
młodzieżowych jest piłka: Molten V5M5000); wyprodukowana z najwyższej klasy
materiału, składająca się z 18 paneli w preferowanych kolorach: czerwono-zielonobiałym, posiadająca podwójnie laminowaną butylową dętkę oraz technologię stabilizacji
lotu FLISTATEC; obwód od 65 do 67 cm, waga od 260 do 280 g; ciśnienie od 0,300 do
0,325 bar; w zestawie na każde 5 piłek torba dostosowana wymiarem do
przechowywania i transportu od 5 do 6 szt. piłek; wykonana z materiału zapewniającego
ścisłe przyleganie i minimalną objętość; pasek na ramię o regulowanej długości;
wytrzymała rączka; brzegi wzmocnione obszyciem.
Dostawa nastąpi:
poz. 1, – 3 kpl. + wózek, poz. 2. – 3 kpl., poz. 3. – 6 kpl., poz. 4., poz. 5. – 3 kpl., poz. 6. – 3 kpl., poz.
7., poz. 8., poz. 9. – 45 szt. Miejska Hala Sportowa w Proszowicach, ul. Parkowa 10, 32-100
Proszowice.
poz. 1. – 1 kpl., poz. 2. – 2 kpl., poz. 3. – 4 kpl., poz. 5. – 1 kpl., poz. 6. – 1 kpl., poz. 9 – 30 szt.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (hala sportowa), ul. Piastowska 26a, 30-070 Kraków.
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Zadanie nr 6 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do piłki siatkowej (plażowej).
Lp
1

2

3

4

Opis elementu

Ilość

Słupki do piłki siatkówkowej plażowej przeznaczone do profesjonalnej gry
składające się z:
a. słupków do siatkówki – 2 szt., wykonanych z profilu aluminiowego owalnego o
wymiarach 100 x 120 mm, mocowany w tulejach; mechanizm nagiągowy śrubowy,
przesuwny z zastosowaniem mimośrodu wewnątrz słupka; Pięć punktów
mocowania siatki do naciągu na każdym słupku; płynna regulacja wysokości siatki;
kolor: żółty; muszą posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania
bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 1271:2006;
b. tulei z krzyżakiem – 2 szt., wykonanych z aluminium do mocowania słupków w
piasku; w komplecie 3 szt. belek drewnianych; muszą posiadać certyfikat zgodności
i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN
1271:2006;
Osłony do słupków do piłki siatkowej plażowej
składających się z 2 szt. każdy, wg specyfikacji: osłona na słupki o długości 2100 mm;
wykonana z pianki o grubości 50 mm, pokryta materiałem PCV odpornym na
rozerwania; elastyczna, umożliwiająca wygodne osłonięcie słupków o owalnym profilu
100 x 120 mm za pomocą taśm rzepowych; kolor: żółty; musi posiadać certyfikat
zgodności i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN
1271:2006.
Siatka profesjonalna do piłki siatkowej plażowej
składających się z:
a. siatki profesjonalnej o długości 8,5 m, wykonanej z polipropylenu o średnicy splotu
3 mm; zawierająca linkę kewlarową i boczne wzmocnienia; cztery brzegi obszyte
żółtą taśmą; musi posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania
bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 1271:2006;
b. antenek (2 szt. w komplecie) wraz z taśmami do zaczepienia oraz osłonami;
c. wieszaka do przechowywania siatki, pozwalającego na szybkie jej złożenie i
zawieszenie.
Stanowisko sędziowskie do piłki siatkowej plażowej
składające się z:
a. stanowiska sędziowskiego wykonanego z aluminium, malowanego proszkowo,
składane, zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż; mocowane do słupka w
trzech punktach; 3-stopniowa regulacja wysokości podestu dla sędziego; musi
posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PNEN 913:1999, PN-EN 1271:2006;
b. osłony wykonanej z pianki o grubości 50 mm, pokrytej materiałem np. typu poroflex;
zapinana na rzepy; pełniąca funkcję ochronną dla grających zawodników; musi
posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-

4 kpl.

6

4 kpl

4 kpl

4 kpl
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EN 913:1999, PN-EN 1271:2006.
Linie
do wyznaczenia pola gry
4 kpl
5
o szerokości 5 cm i wymiarach 8 x 16 m, zawierające wszystkie elementy mocujące,
posiadające możliwość regulacji długości taśmy; kolor: niebieski.
10 szt.
6 Piłka do siatkówki plażowej
posiadająca atest FIVB oraz dopuszczenie PZPS (zgodnie z komunikatem sportowoorganizacyjnym na sezon 2011/2012 modelem obowiązującym w rozgrywkach
młodzieżowych jest piłka: MIKASA VLS 300); wyprodukowana z najwyższej klasy
materiału, składająca się z 18 wykonanych z tworzywa „Micro”, posiadająca podwójnie
laminowaną butylo-gumową dętkę „No leak”; obwód 67 cm +/- 1 cm.
Dostawa nastąpi do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach (Hala Sportowa), 38-300 Gorlice,
ul. Sportowa 9,

Zadanie nr 7 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do podnoszenia ciężarów.
Lp Opis elementu
1

Sztanga męska z pierścieniami tzw. startowa pełna 190 kg (posiadająca certyfikat IWF)
składająca się z:
a. gryfu startowego 20 kg,
b. pierścieni – 2 x 25 kg, 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 2 kg,
2 x 1,5 kg, 2 x 1 kg, 2 x 0,5 kg, z zaciskami startowymi 5 kg.
2
Sztanga damska z pierścieniami tzw. startowa pełna 185 kg (posiadająca certyfikat IWF)
składająca się z:
a. gryfu startowego 15 kg,
b. pierścieni – 2 x 25 kg, 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 2 kg,
2 x 1,5 kg, 2 x 1 kg, 2 x 0,5 kg, z zaciskami startowymi 5 kg.
3
Sztanga męska z pierścieniami tzw. treningowa (posiadająca certyfikat IWF) składająca
się z:
a. gryfu treningowego 20 kg,
b. pierścieni – 2 x 25 kg, 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 2 x 2,5 kg, z
zaciskami startowymi 5 kg.
4
Gryf damski treningowy 15 kg (posiadający certyfikat IWF)
5
Pojemnik na magnezję (posiadający certyfikat IWF).
Dostawa nastąpi do Hali Sportowej Muszynianka, 33-370 Muszyna, ul. Rynek 13

Zadanie nr 8 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do szermierki.
Lp Opis elementu

Ilość
1 kpl

1 kpl

4 kpl

4 szt.
2 kpl

Ilość

8 kpl
Aparatura rejestrująca trafienia potrzebna do przeprowadzenia turnieju szermierczego
wg specyfikacji:
Wszystkie elementy kompletu muszą posiadać certyfikat FIE i być wykonane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie: Rules for Compettitions – Book 3, Material Rules
opublikowanym na stronie http://www.britishfencing.com/uploads/files/book_m_2012-feb05.pdf.
Komplet składa się z następujących elementów:
a. aparat elektroniczny do rejestracji trafień w trzech broniach (szpada, floret, szabla) z
wyświetlaczem czasu i stanu walki – 1 szt.
b. bęben szermierczy – 2 szt.
c. kabel do podpięcia bębnów – 2 szt.
d. kabel do uziemienia planszy szermierczej – 1 szt.
Dostawa nastąpi do Małopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego, 30-443 Kraków, ul. Zaułek
Jugowicki 30
1

Zadanie nr 9 – Dostawa wyposażenia i sprzętu do tenisa stołowego.
Lp Opis elementu
1

2

Stół do tenisa stołowego wg specyfikacji:
posiadające atest ITTF dopuszczający do zawodów międzynarodowych;
wykonany zgodnie z przepisami ITTF (Handbook 2011-2012. Part 2. THE LAWS OF
TABLE TENNIS, 2.1. The Table), grubość blatu 25 mm; kolor blatu: niebieski; regulacja
wysokości w nóżkach; po złożeniu minimalne wymiary: 55x152,5 cm; spełniający normę
europejską 14468-1, klasa A; hydrauliczne wspomaganie przy rozkładaniu.
Siatka do stołów wg specyfikacji:
7

Ilość
8 kpl

8 kpl
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komplet składający się z siatki, zawieszenia, nośnych słupków i zacisków do mocowania
do stołu wykonany wg przepisów ITTF (Part 2. THE LAWS OF TABLE TENNIS, 2.2. The
Net Assembly).
Stolik sędziowski wg specyfikacji:
3
8 szt.
spełniający normy ITTF; kolor czarny.
Stojak na ręczniki wg specyfikacji:
4
16 szt.
spełniający normy ITTF; kolor czarny.
Numerator do tenisa stołowego wg specyfikacji:
5
8 kpl
spełniający normy ITTF; żółte cyfry na czarnym tle; wynik ilości punktów w secie od 0 do
20 (każda cyfra osobno); wyniki ilości setów w meczu od 0 do 3;
Dostawa nastąpi do Klubu Sportowego Bronowianka Kraków, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124a

Zadanie nr 10 – Dostawa wyposażenia do taekwondo olimpijskiego.
Lp Opis elementu

Ilość

Mata puzzlowa wg specyfikacji:
241 szt.
maty muszą posiadać certyfikat WTF oraz być przeznaczone do rozgrywania zawodów;
wymiar pojedynczego elementu: 1m x 1m x 2,3 cm;
wykonane z etylenwenyloktanu; gęstości: 1,6 kG/cm3, wytrzymałość na rozciąganie: 19,8
kG/cm3; wydłużenie 120%; dwustronna w kolorze: niebieskim i czerwonym.
Zgodnie z decyzją WTF oficjalnym producentem sprzętu i wyposażenia do rozgrywania zawodów
mistrzowskich w taekwondo olimpijskim w 2012 r. jest firma Dae do.
Dostawa nastąpi do Uczniowski Klub Sportowy Koryo przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie
Dolnej, 34-733 Mszana Dolna, ul. Sienkiewicza 2.
1

Zadanie nr 11 – Dostawa sprzętu do taekwondo olimpijskiego.
Lp Opis elementu

Ilość

Ochraniacz hogo elektroniczny wg specyfikacji:
12 kpl
zawierające czujniki uderzenia rozpoznające rodzaj ciosu (pięścią i stopą) oraz poziom
siły i prędkość ciosów, rejestrujący do 3 ciosów na sekundę; wbudowany nadajnik
bezprzewodowy;
dwustronne, dwukolorowe: niebieskie i czerwone;
4 szt. w rozmiarze 1, 4 szt. w rozmiarze 2, 4 szt. w rozmiarze 3
Ochraniacz stóp elektroniczny wg specyfikacji:
12 par
2
współpracujący z elektronicznym ochraniaczem hogo, posiadający czujniki do rejestracji
uderzeń w hogo;
2 pary w rozmiarze S, 4 pary w rozmiarze M, 2 pary w rozmiarze L, 2 pary w rozmiarze
XL, 2 pary w rozmiarze XXL
Joystick do zaliczania trafień wg specyfikacji:
3
6 kpl
w komplecie dwa joysticki (oznaczone na niebiesko i czerwono), bezprzewodowe;
obsługiwane ręcznie przez sędziów (trzy przyciski dla różnych uderzeń i ataków).
Odbiornik bezprzewodowy wg specyfikacji:
4
8 szt.
wyposażony w złącze USB celem połączenia z komputerem; odbierający sygnały z
nadajnika umieszczonego w hogo oraz joysticków do zliczania trafień.
Nadajniki do hogo wg specyfikacji:
5
2 szt.
zapasowe nadajniki bezprzewodowe do hogo elektronicznego
Oprogramowanie wg specyfikacji:
6
3 kpl
pozwalające obsłużyć elektroniczny system punktacji z jednej maty; ustawiany zakres siły
ciosów, od której następuje zaliczenie; zgodne z przepisami WTF.
Ładowarka sieciowa wg specyfikacji:
7
8 szt.
zasilana napięciem 220 – 240 V, zawierająca wtyk do podpięcia nadajnika z hogo lub
joysticków sędziowskich.
Zgodnie z decyzją WTF oficjalnym producentem sprzętu i wyposażenia do rozgrywania zawodów
mistrzowskich w taekwondo olimpijskim w 2012 r. jest firma Dae do.
Dostawa nastąpi do Uczniowski Klub Sportowy Koryo przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie
Dolnej, 34-733 Mszana Dolna, ul. Sienkiewicza 2.
1

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszące się wspólnie do przedmiotu zamówienia:
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy, 37451710-4 Sprzęt do znakowania boiska piłkarskiego,
37451900-3 Piłka ręczna, 37452000-1 Rakiety i sprzęt do sportów uprawianych na kortach,
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37452200-3 Piłki do koszykówki, 37452900-0 Piłki do siatkówki, 37452920-6 Magazynek na piłki
lub siatki do siatkówki, 37461500-2 Stoły do tenisa stołowego, 37442200-8 Sztangi.
Wymagana gwarancja –
Dla wszystkich wydzielonych Zadań Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji na minimum 24
miesiące.
Termin realizacji –
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w:
Zadaniu nr 1 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadanie nr 2 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadanie nr 3 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadanie nr 4 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadaniu nr 5 było zrealizowane w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadaniu nr 6 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadaniu nr 7 było zrealizowane w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadaniu nr 8 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
Zadaniu nr 9 było zrealizowane w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Zadanie nr 10 było zrealizowane w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
Zadanie nr 11 było zrealizowane w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki
ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia
publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,
konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej
zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) żaden
wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych
warunków.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych
warunków.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki wyżej określone Wykonawcy
mogą spełniać łącznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie wskazanym w ust.
1-4 poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wymienionych w Dziale 3. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na
podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9
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3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert.
3.1. <Oferta> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierającą wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt 4 SIWZ oraz
wymaganymi certyfikatami potwierdzającymi spełnienie warunków danych federacji, związków
dopuszczającymi zaoferowany sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów sportowych wraz z
załączonym dokładnym opisem oferowanego sprzętu i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza
w tym zakresie zarówno opis własny Wykonawcy jak również możliwość załączenia wydruku
strony www producenta sprzętu. Z opisu tego musi wynikać w sposób precyzyjny i niebudzący
żadnych wątpliwości spełnienie warunków techniczno-użytkowych określonych przez
Zamawiającego.
3.2. <Oświadczenie> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią
załącznika nr 2.
3.3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz.2 ust.2 i ust. 3
polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w ust.3.2 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie
3.5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz. 2
ust.2, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji
zamówienia, składa dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w ust.3.2 również w
odniesieniu do tych przedmiotów.
3.6. W przypadku reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przez pełnomocnika, Wykonawca
składa
wraz z ofertą pełnomocnictwo dla tej osoby – w oryginale lub notarialnie
poświadczoną kopię. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres uprawnień osoby
upełnomocnionej.
3.7. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
a pełnomocnictwo składają wraz z ofertą.
3.8. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.10. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są
w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu
graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie wymagane zapisy i informacje, ujęte we
wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on „NIE DOTYCZY” i dołącza do oferty.
3.11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
10
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i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.12. Wykonawca, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, dotyczących dokumentów
określonych w Dziale 3, nie spełni warunków ustalonych w Dziale 2, bądź złoży (np. zawrze
w ww. dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania oraz nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3.c, d, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie
z pkt 8.5.e.
3.13. Zamawiający odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Przesłanki
powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt 8.5.
4. Sposób obliczenia ceny.
Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować
kompletny przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty poprzez wypełnienie cenami
jednostkowymi poszczególnych pozycji z Formularza Cenowego. Następnie winien zsumować
kwoty z kolumny i przepisać uzyskany wynik do pozycji przewidzianej na cenę oferty brutto
w Formularzu Oferty. Cena ta zostanie odczytana w trakcie otwarcia ofert.
UWAGA: Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, wszelkie koszty (w tym cło, logistykę, ubezpieczenie itp.), opłaty, daniny publiczne
oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności zmiany kursu walut.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy ceną podaną
w Formularzu Oferty a sumą wynikającą z zsumowania cen podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Cenowym, ceną oferty zostanie uznana cena uzyskana poprzez zsumowanie kwot
z Formularza Cenowego. Dla weryfikacji cen Zamawiający będzie korzystał z programu Microsoft
Excel z zastosowaniem działań matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku pominięcia pozycji w Formularzu Cenowym lub jej nie wycenienia, Zamawiający
nie będzie żądał wyjaśnień lub uzupełnień i uzna, że Wykonawca nie oferuje dostawy tej pozycji i
w tym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
UWAGA:
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich.
5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów.
5.1. <oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców winny być sporządzone
w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według
postanowień zawartych w SIWZ. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów,
których mowa w pkt 3.2 i następne pod warunkiem, że będą one opatrzone przez Wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia w całości. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.
5.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej
ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści.
<oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3 muszą
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być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
reprezentanta lub pełnomocnika wykonawcy.
5.4. Wykonawca, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby
skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <oferty>
sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji
ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych
informacji, do wiadomości zamawiającego i osób, którym kierownik zamawiającego powierzył
wykonywanie czynności w postępowaniu.
5.5. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofercie. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie, zastrzeżenia i oświadczenia
dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez
zamawiającego. Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji
zawartych w ofertach.
5.6. Dokumentacja ofertowa, tj. <oferta> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna
stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób
uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć
w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków
i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) wykonawcy oraz opis:
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Dokumentacja ofertowa na dostawę sprzętu dla zawodów
Nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 18 maja 2012 r.
W przypadku dostarczenia później niż 18 maja 2012 r. do godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle

5.7. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, należy umieścić w osobnym

wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej.
5.8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.6, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami.
6.1. Wymagane od wykonawców dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <ofertę>, należy złożyć
w formie pisemnej w Sekretariacie Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w
Krakowie, ul. Śląska 5 lok. 1, w terminie upływającym 18 maja 2012 r. o godzinie 10:00. Nie
dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym
oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej.
Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną dopuszczone jest na zasadach określonych
w pkt 5.1.
6.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się
jej integralną częścią. Zamawiający niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie
www.mzskf.krakow.pl
6.3. 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 poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ,
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a także zamieści tę informację na stronie www.mzskf.krakow.pl. Jeżeli zmiana treści SIWZ
spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający przekaże Biuletynowi
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.
6.5. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do
terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi.
6.6. Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które zamawiający otrzymał po upływie terminu
określonego w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym wykonawcom, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi
dokumentami; termin związania ofertą.
7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz
z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców, jest jawny.
Z zastrzeżeniem pkt 5.3, 5.4, 5.7 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast
pozostałe załączniki do protokołu zamawiający może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.
7.2. W dniu 18 maja 2012 r. w siedzibie zamawiającego w Krakowie, ul. Śląska 5 lok. 1, odbędzie
się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek godzina 10:30.
7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej oferty
zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w
ofertach: · nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców · ceny ofert · okresy gwarancji ·
informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
7.4. Informacje, o których mowa w pkt 7.3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.5. Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 6.2 - 6.5, wykonawca jest związany ofertą przez okres 30
dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
7.6. 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 wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po
upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
8.

Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny,
prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej (dla każdego z Zadań oddzielnie).
8.1. Na żądanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie wykonawca ma obowiązek
przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów,
o których mowa w Dziale 3, jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.2. Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy w terminie składania ofert nie złożyli
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale,
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zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w Dziale 3, powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ
w związku z art. 22 ust. 1 PZP;
b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda
ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania lub wypełnią normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP;
e) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
f) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku,
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe
dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu
spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych,
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, w stosunku, do
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych
wykonawców. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez zamawiającego w ofercie
ewentualnych:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie:
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- omyłkę w obliczeniu ceny brutto oferty, polegającą na błędnym arytmetycznym
zsumowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
O dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
8.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) oferta jest niezgodna z ustawą lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 8.4.c;
c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie
w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1÷3 PZP;
e) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić zgodnie z pkt. 4 i pkt. 8.4.
SIWZ;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia poszczególnych ofert.
8.6. Wybór oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych zadań zostanie dokonany na podstawie
jednego kryterium:
Cena oferty brutto – 100%
Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu,
zawierająca najniższą cenę określoną łącznie z VAT zgodnie z postanowieniami pkt 4,
podaną w pkt 1 <oferty> złożonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, otrzyma 100,00 pkt.
Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
ocena punktowa =
• 100,00 pkt
cena oferty rozpatrywanej
8.7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska równą sumę punktów (największą) Zamawiający
wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Ceny przedstawione w tych
ofertach nie mogą być wyższe niż w ofertach pierwotnych.
8.8. W następstwie zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycji wyboru oferty
najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała
największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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a także zamieści informacje, o których mowa w lit. a, na stronie internetowej www.mzskf.krakow.pl
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące
unieważnienie przetargu
9.1. Zamawiający niezwłocznie przekaże wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego
oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną umowną, a także
zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
9.2. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (fax, poczta elektroniczna), albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób i nie przekroczy terminu związania ofertą.
9.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 9.2 jeżeli:
- złożono tylko jedną ofertę,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego wykonawcy.
9.4. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od
wykonawcy, któremu udzieli zamówienia.
9.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
powodujące unieważnienie przetargu.
9.6. Zamawiający unieważni przetarg nieograniczony, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania po upływie terminu
składania ofert, zamawiający równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
10.1. W YKONAWCOM, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów
ustawy PZP, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności
podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP.
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10.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO

przepisów ustawy PZP środek ochrony prawnej wymieniony w pkt 10.1 przysługuje również
organizacjom zrzeszającym WYKONAWCÓW wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
10.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
10.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
10.5. 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.
10.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax,
poczta elektroniczna).
10.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
wykonanie tychże czynności nie przysługuje odwołanie.
10.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
10.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10.12. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
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10.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10.15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem".
10.16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10.17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10.18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10.19. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
10.20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
10.21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 10.15. nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu.
10.22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
na piśmie lub ustnie do protokołu.
10.23. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
10.24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

18

Numer sprawy: MZSKF/ZP -02/05/2012
10.25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
10.26. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
10.27. Dalsze zasady dotyczące postępowania odwoławczego są opisane w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” PZP.
11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z wykonawcami, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
11.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, natomiast niektóre informacje (w tym
wyjaśnienia treści SIWZ) dopuszczone są do przekazywania faksem lub drogą elektroniczną,
pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie zamawiającego lub wykonawcy - faktu otrzymania
ich treści.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:
Artur Pianka
(+48 603-676-047)
przetargi@insp.waw.pl
Marcin Godawiec (012 423-46-68 wew. 21)
mzskf@mzskf.krakow.pl
11.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, w formie określonej w pkt 11.1,
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym wydał SIWZ w druku, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.mzskf.krakow.pl
12. Możliwości zmiany umowy.
Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu
do zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia (wydłużenia) lub terminów płatności będących
następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków
z instytucji finansującej zamówienie,
b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem
osób lub instytucji trzecich,
c) zmian, które powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
d) zmian poprawiających użyteczność zamawianego urządzenia bez konieczności dokonania
zwiększenia wynagrodzenia umownego,
e) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi
prawnej:
· o charakterze niezależnym od stron,
· którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
· którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
· której nie można przypisać drugiej stronie;
f) za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie z art.22 ust.1 i oświadczenie z art.24 ust.1
Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy

20

Numer sprawy: MZSKF/ZP -02/05/2012

SIWZ: załącznik nr 1

OFERTA
nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

dla Zamawiającego:
Małopolski Związek Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej
30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając
w imieniu i na rzecz:
Nazwa wykonawcy

REGON

NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Członkowie władz (dot. osób prawnych)

Internet

http://

e–mail:

Telefon/-y

@

Faks

składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego, oświadczam/-y, że:

1. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 1 (sprzęt do
badmintona) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Kort do badmintona
Stojaki samonośne do badmintona
Stanowisko sędziowskie
Siatka do badmintona
Numeratory ręczne
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

3 kpl
4 kpl
4 kpl
4 kpl
4 kpl

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.
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SIWZ: załącznik nr 1

3. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 2 (sprzęt do
koszykówki) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

4. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5
6
7

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Piłka do koszykówki rozmiar 6
Piłka do koszykówki rozmiar 7
Tabliczka fauli
Marker fauli
Wskaźnik posiadania piłki
Protokoły meczowe
Wózek na piłki
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

10 szt.
10 szt.
4 szt.
4 szt.
2 szt.
60 egz.
4 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

5. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 3 (sprzęt do
piłki nożnej) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

6. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Bramka do piłki nożnej
Siatka do bramki
Elektroniczna tablica
Piłka nożna meczowo-treningowa
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

1 kpl. (para)
2 szt.
4 szt.
60 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

7. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 4 (sprzęt do
piłki ręcznej) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

8. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Siatka na bramkę do piłki ręcznej
Piłkochwyt
Piłka ręczna meczowa – rozmiar 2
Piłka ręczna meczowa – rozmiar 3
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

4 szt.
4 szt.
20 szt.
20 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 5 (sprzęt do piłki
siatkowej - halowej) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

9. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Słupki do halowej piłki siatkowej
Osłony do słupków
Siatka
Stanowisko sędziowskie

4 kpl
5 kpl
10 kpl
3 kpl
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Sygnalizator zmian
Tabliczki zmian
Ławka dla zawodników
Kosz na piłki
Piłki do siatkówki (+ torby na 5 piłek)
Razem

4 kpl
4 kpl
3 kpl
6 szt.
75 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 6 (sprzęt do piłki
siatkowej - plażowej) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

10. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5
6

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Słupki do siatkówki plażowej
Osłony do słupków
Siatka
Stanowisko sędziowskie
Linie do wyznaczania pola gry
Piłka do siatkówki
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

4 kpl
4 kpl
4 kpl
4 kpl
4 kpl
10 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 7 (sprzęt do
podnoszenia ciężarów) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

11. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Sztanga męska z pierścieniami (startowa
pełna)
Sztanga damska z pierścieniami
(startowa pełna)
Sztanga męska z pierścieniami
(treningowa)
Gryf damski treningowy
Pojemnik na magnezję
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

1 kpl
1 kpl
4 kpl
4 szt.
2 kpl

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

12. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 8 (sprzęt do
szermierki) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

za

cenę

ryczałtową

13. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Aparatura rejestrująca trafienia
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

8 kpl

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.
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14. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 9 (sprzęt do
tenisa stołowego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

15. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Stół do tenisa stołowego
Siatka do stołu
Stolik sędziowski
Stojak na ręczniki
Numerator do tenisa stołowego
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

8 kpl
8 kpl
8 szt.
16 szt.
8 kpl

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

16. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 10
(wyposażenie do taekwondo olimpijskiego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę ryczałtową …………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

17. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Mata puzzlowa

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

241 szt.
Razem

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

18. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 11 (sprzęt
do taekwondo olimpijskiego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę
ryczałtową …………….………zł. brutto w terminie … tygodni od dnia zawarcia umowy.

19. Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Lp
1
2
3
4
5
6
7

Zamawiana
ilość

Opis elementu
Ochraniacz hogo elektroniczny
Ochraniacz stóp elektroniczny
Joystick do zaliczania trafień
Odbiornik bezprzewodowy
Nadajnik do hogo
Oprogramowanie
Ładowarka sieciowa
Razem

Cena brutto za
sztukę/komplet

Cena brutto za
zamawianą ilość
sztuk/kompletów

12 kpl
12 par
6 kpl
3 szt.
2 szt.
3 kpl
8 szt.

UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

20. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i warunkami.

21. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

na okres
zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. 1 SIWZ. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
się od dnia końcowego odbioru bez zastrzeżeń kompletnego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
protokółem odbioru końcowego.

22. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach
Umowy.

23. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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24. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

25. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

26. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko , nazwa firmy .........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................. Faks: ………………………………

27. OFERTĘ niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej
następujące oświadczenia i dokumenty:
a) ..................................................................................
b) ..................................................................................
c) ……………………………………………………………
d) …………………………………………………………...
......................................... dn. ................ 2012 r.
...............................................................................................
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych wykonawcę lub pełnomocnika wykonawcy
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OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla
potrzeb organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego oświadczam/-y, że możemy
ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy wykonawcę,
którego nie dotyczą okoliczności określone w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych
stanowiącym, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania lub wypełnią normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

......................................... dn. ................ 2012 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla
potrzeb organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego, oświadczam/-y, że zgodnie z
art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych mogę ubiegać się udzielenie wyżej określonego
zamówienia, ponieważ jestem wykonawcą/reprezentuję wykonawcę, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych w SIWZ, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ pkt 2;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

......................................... dn. ................ 2012 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……../2012
zawarta w dniu .....................2012 r. w Krakowie pomiędzy:
Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie (30-003)
przy ul. Śląska 5 lok. 1 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000162147, posiadającym NIP 675-12-19-067, REGON 357069297
reprezentowanym przez:
1.………………….- …………………….
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a
....................................................z siedzibą w .................... przy ul. ...................,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: ...........................,
reprezentowana przez:
1………………………………………………………….
2………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca mogą być nazywani „Stroną” lub „Stronami”
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz.
759 ze zmianami) nr postępowania MZSKF/ZP -01/04/2012 o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia … ……….. 2012 roku Wykonawca sprzedaje a Zamawiający
kupuje sprzęt i wyposażenie sportowe dla organizowanych przez Zamawiającego
zawodów sportowych.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w „Opis przedmiotu
zamówienia – parametry techniczne i ilościowe” stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez
Zamawiającego dostawy, tj. ……………………………………………………………., na
swój koszt najpóźniej do dnia …. ……….. 2012 roku. Termin dostawy Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym najpóźniej na … dni robocze przed planowaną dostawą.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osoby wskazane ze strony Zamawiającego w
treści § 9 najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem dostawy
przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot umowy uważa się, za ostatecznie odebrany (protokołem), w treści którego
zostanie potwierdzone, iż został on odebrany jako kompletny bez usterek i jest
zapewnione jego bezawaryjne uruchomienie i oddanie do eksploatacji.
§2
1. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Zamawiający w
terminie 3 dni złoży Wykonawcy pisemną reklamację.
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2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni rozpatrzyć reklamację i udzielić
Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje. W razie uznania
reklamacji jest zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na wolny od wad
lub wady usunąć.
§3
1. Cena kupna przedmiotu umowy wynosi brutto:………………….zł słownie:…..……
2. Ceny jednostkowe sprzętu i wyposażenia ustalone są na podstawie oferty Wykonawcy
która stanowi załącznik nr 2 do umowy
3. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni kalendarzowych po
otrzymaniu faktury i oryginału protokołu zdawczo odbiorczego.
§4
1. Na ……………………….. Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy, której
bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru.
2. Warunki gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego opisane i
podpisane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą
załącznik do umowy.
3. Strony ustalają że:
a) czas na usunięcie wad i usterek urządzenia, – nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
b) ewentualna naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku
konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca
zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu
naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy.
4. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego
z przepisów o rękojmi.
5. W sprawie zgłaszania ewentualnych usterek i konieczności dokonywania napraw lub
innych czynności serwisowych Wykonawca wskazuje następujące numery telefonów,
faksów i adresy poczty elektronicznej:
Telefon ………………….
Fax ………………………
e-mail ……………………..
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w sposób następujący:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% liczonej od
wartości umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu
umowy, przy czym za nieterminową realizację rozumie się oddanie przedmiotu
umowy z opóźnieniem w stosunku do terminów wynikających z umowy lub/i z
usterkami. Kara umowna może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia.
b) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe od nie
terminowej płatności.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie uchyla możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w następujących
przypadkach:
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a) opóźnienia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
c) przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ppkt a, b pkt 1 § 6
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
§7
1. Strony umowy zwolnione są od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły
wyższej.
2. Przez siłę wyższą dla potrzeb niniejszej umowy, rozumie się następujące zdarzenia
negatywnie oddziałujące na wywiązanie się przez Strony z przyjętych zobowiązań:
a) wojnę ( wypowiedzianą lub nie ) rewolucję, rozruchy, powstanie, zamieszki, inwazję,
konflikt zbrojny, akt terroryzmu bądź sabotażu
b) wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź chemiczne.
c) eksplozję, pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi bądź jakiekolwiek
podobne zagrożenie.
d) zarazę, bądź inną poważną epidemię.
§8
Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.
§9
Osobami wyznaczonymi do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… (koordynator)
2) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… (odbierający
przedmiot zamówienia)
3) ze strony Wykonawcy:.............................................................................
Wszelka korespondencja, oświadczenia, listy między Stronami uważa się za skutecznie
doręczone jeżeli zostały przesłane na adres strony podany w umowie (listem poleconym,
pocztą kurierską) i nie odebrane, chyba że strona uprzednio skutecznie zawiadomiła drugą
stronę o zmianie adresu.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać
sporządzone w formie pisemnej.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu
umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia,
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załączniki:
1/ Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i ilościowe –(wyciąg z SIWZ).
2/ Oferta Wykonawcy (wyciąg).
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