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Kraków: Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb organizowania zawodów sportowych przez
zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 171244 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej , ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, woj. małopolskie,
tel. 12 423 46 68, faks 12 423 46 68 wew. 24.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzskf.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Stowarzyszeń.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowania zawodów sportowych przez zamawiającego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dla wszystkich jedenastu wydzielonych Zadań
(części)tj: Zadanie nr 1 - dostawa sprzętu do boksu, Zadanie nr 2 - dostawa sprzętu do hokeja na trawie, Zadanie nr 3 dostawa sprzętu do gimnastyki sportowej, Zadanie nr 4 - dostawa sprzętu do lekkiej atletyki, Zadanie nr 5 - dostawa sprzętu do
pięcioboju nowoczesnego, Zadanie nr 6 - dostawa sprzętu do pływania, Zadanie nr 7 - dostawa sprzętu do rugby, Zadanie nr 8 dostawa sprzętu do pomiarów sportowych, Zadanie nr 9 - dostawa sprzętu do tenisa ziemnego, Zadania nr 10 - dostawa
sprzętu i wyposażenia reklamowego i Zadania nr 11 - dostawa sprzętu do strzelectwa sportowego, przedmiotem zamówienia
jest dostawa do wskazanych w SIWZ i umowie miejsc, fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowanych przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zawodów sportowych, spełniających wymogi i
parametry techniczne według określonych parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych
szczegółowo w 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)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.45.20.00-1, 37.43.00.00-1, 37.43.10.00-8, 18.52.30.00-1,
38.31.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie złożonego oświadczenia
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie złożonego oświadczenia
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie złożonego oświadczenia
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie złożonego oświadczenia
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
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W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
· próbki, opisy lub fotografie
· zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzskf.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej, 30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 10:00,
miejsce: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu do boksu.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
do boksu tj. ringu, kasków i rękawic. Dostawa do Miasta Solnego w Wieliczce, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.43.10.00-8, 37.43.00.00-1.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu do hokeja na trawie.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich Kompleks Siemion, ul. Olimpijska 2, 44-100
Siemianowice Śląskie, sprzętu do hokeja na trawie tj. siatek na bramki i numeratorów zmiany zawodnika..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.43.00.00-1.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu do gimnastyki sportowej.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków (hala gimnastyczna) sprzętu do
gimnastyki sportowej tj wyczynowych poręczy symetrycznych.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.43.00.00-1.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu do lekkiej atletyki.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
do lekkiej atletyki tj. kamery bocznej, elektronicznego systemu startowego, bloków startowych, wózków do przewozu
płotków, kaset numerycznych i urządzeń do zbierania wody. Miejsca dostaw określone zostały w SIWZ..
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu do pięcioboju nowoczesnego.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pistoletu
pneumatycznego do konkurencji strzeleckich w pięcioboju nowoczesnym. Dostawa nastąpi do Uczniowskiego Klubu
Sportowego Sokół-Mościce Tarnów, ul. Zbylitowska 7, 33-101 Tarnów..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa sprzętu do pływania.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
przenośnej tablicy wyników do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu (kryta pływalnia), 32-600
Oświęcim, ul. Chemików 2..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa sprzętu do rugby..
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Rugby
Club Gorce, Raba Niżna 308; 34-730 Mszana Dolna, sprzętu do rugby tj. osłon na słupki bramkowe, chorągiewek,
wózka do wyznaczania linii i piłek meczowych..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa sprzętu do pomiarów.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 30-003 Kraków, ul. Śląska 5/1 i innych wskazanych w SIWZ
sprzętu do pomiarów tj, stoperów ręcznych, stoperów stolikowych i wag..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.52.30.00-1, 38.31.00.00-1.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa sprzętu do tenisa ziemnego.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3; 30-084 Kraków sprzętu do tenisa ziemnego tj.
siatek do tenisa i linii do wyznaczania kortu..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.45.20.00-1.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.07.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia reklamowego.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsc
wskazanych w SIWZ zadaszenia pneumatycznego i dwóch rodzajów balonów reklamowych..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa sprzętu do strzelectwa sportowego.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do
Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3; 30-084 Kraków sprzętu do strzelectwa
sportowego tj. transporterów tarcz na strzelnicę pneumatyczną 10m i automatycznego systemu oceny tarcz i taśm
strzeleckich..
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

