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Organizator przetargu:
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
ul Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Znak sprawy: PKC - 02/2015

OGŁOSZENIE PRZETARGU W
TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO
na
dostawę odżywek i produktów dietetycznych dla Polskiego Podnoszenia Ciężarów

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu,
3. Wzór umowy.

Warszawa, dnia 07 - kwietnia- 2015 r.
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Rozdział 1. Nazwa i adres Organizatora przetargu
Organizatorem przetargu jest Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie (01-813),
ul Marymoncka 34 telefon (22) 834 1142, fax (22) 834 11 42, strona internetowa www.pzpc.pl
- zwany dalej Zamawiającym
Rozdział 2. Postanowienia Ogólne
1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących
udzielania przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz.
93 ze zm.) – zwanego dalej kodeksem cywilnym.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego
Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.
Rozdział 3. Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa odżywek
i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I - grupa A
L.p.

Nazwa

Dawka/postać

1

Multi Witamny- Sport
95% kompleks węglowodanowy
(maltodekstryny, glukoza, izomaltuloza)
95% kompleks węglowodanowy
(maltodekstryny, glukoza, izomaltuloza)
Hydrolizat białek serwatkowych, aminokwasy
rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, Lizoleucyna), tauryna, wit. B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), celuloza mikrokrystaliczna
BCAA (leucyny, waliny i izoleucyny) w
stosunku 2:1:1 wzbogacona dodatkowo
witaminą B6
Preparat izotoniczny zawierający cukier,
maltodekstryny, glukoza, fruktoza, składniki
mineralne (chlorek sodu, wodorofosforan
potasu, fosforan wapnia, cytrynian sodu,
hydroksywęglan magnezu), L-glutamina,
winian L-karnityny, witaminy (kwas Laskorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia -

60 cap

Ilość
opakowań
296

1000g

234

4000g

80

400caps

272

300 caps

122

1505g

589
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5

6
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7
8

9

10

11
12
13
14

kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D,
kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12)
Monohydrat kreatyny
L-karnityna 3000mg
Preparat zawierajacy 97,5% izolat białek
serwatkowych, witaminy (kwas Laskorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D,
kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12),
Preparat zawierajacy 97,5% izolat białek
serwatkowych, witaminy (kwas Laskorbinowy - wit.C, octan dl-α-tokoferylu wit.E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit.D,
kwas pteroilomonoglutaminowy - folian,
monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12),
Diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy
magnezu Albion®), maltodekstryna, tlenek
magnezu, stearynian magnezu – substancje
przeciwzbrylające, chlorowodorek
pirydoksyny (wit.B6), kapsułka (żelatyna –
składnik otoczki, barwnik: E 171).
Magnez
Woda, alfa-ketoglutaran L-argininy AAKG
L-glutamina 1400mg
L-leucyna: 2000 mg, L-walina: 1000 mg, Lizoleucyna: 1000 mg, L-glutamina: 1000 mg,
witamina B6: 1,05 mg, witamina B12: 1,875

15

16

56% preparat białkowy (koncentrat białek
serwatkowych, izolat białek serwatkowych,
micelarna kazeina, hydrolizat białek
serwatkowych), 40% preparat
węglowodanowy (kompleks poli- i
oligosacharydów, długołańcuchowa woskowa

400 caps
20 amp

297
154

2200g

34

600g

358

60 caps
20 amp
20amp
300 caps

257
90
171
191

1 shot/drink 60 ml

73

2800g

21
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

skrobia kukurydziana, fruktoza,
izomaltuloza*), aromaty, 0,7% olej MCT,
tauryna, 0,25% L-glutamina;
L-leucyna: 2000 mg, L-walina: 1000 mg, Lizoleucyna: 1000 mg, L-glutamina: 1000 mg,
witamina B6: 1,05 mg, witamina B12: 1,875
mg.
wolne aminokwasy BCAA (30% L-leucyna,
15% L-walina, 15% L-izoleucyna), 10% Lglutamina,0,02% chlorowodorek pirydoksyny
(wit. B6)
diwęglan sodu, diwęglan potasu, sól
wapniowa kwasu ortofosforowego (fosforan
wapnia), cytrynian potasu, sól magnezowa
kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), sól
wapniowa kwasu cytrynowego (cytrynian
wapnia), tlenek magnezu, diglicynian cynku
(chelat aminokwasowy cynku Albion®)
91%-owy kompleks węglowodanów
(maltodekstryna, izomaltuloza, skrobia
kukurydzy woskowej, fruktoza)
syrop glukozowy, woda, syrop glukozowofruktozowy, hydrolizat kolagenu; cytrynian
magnezu, L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna;
kwas askorbinowy – wit. C, octan DL-alfatokoferylu – wit. E, amid kwasu
nikotynowego – niacyna, cyjanokobalamina –
wit. B12, chlorowodorek pirydoksyny – wit.
B1,
woda, syrop inwertowany, ekstrakt guarany,
tauryna, L-tyrozyna, glukuronolakton,
witaminy: askorbinian sodu, nikotynamid,
chlorowodorek pirydoksyny, D-pantotenian
wapnia, cyjanokobalamina, Kofeina
60% hydrolizat białek serwatkowych (z
mleka), wolne aminokwasy (6,67% BCAA:
3,3% L-leucyna, 1,67% L-walina, 1,67% Lizoleucyna; 6,67% L-glutamina; 5%
chlorowodorek L-lizyny; 3,33% alfaketoglutaran L-argininy)
Beta-alanina, Monohydrat kreatyny,
Witamina B6, Sól potasowa kwasu
ortofosforowego, L-histydyna, Diwęglan sodu
Chelat kreatynowy magnezu CREATINE
MAGNA POWER®, Jabłczan kreatyny, Ester
etylowy kreatyny HCl, Alfa ketoglutaran
kreatyny, Pirogronian kreatyny, Cytrynian

20 amp

55

1000 g

44

120caps

62

1000g

59

Stend by

40

20 amp

65

360 g

48

420g

68

500g

57
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26

27

28

29

30

kreatyny, Tauryna
beta-alanina, alfa-ketoglutaran L-argininy,
jabłczan cytruliny, monohydrat kreatyny,
cytrynian sodu, jabłczan kreatyny, fosforan
wapnia, L-tyrozyna, kofeina, amid kwasu
nikotynowego – niacyna, ekstrakt z owocu
pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.),
ekstrakt z owocu pieprzu czarnego (Piper
nigrum L.) Bioperine®, chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek
tiaminy – wit. B1
ekstrakt Garcinia cambogia, L-tyrozyna,
ekstrakt gorzkiej pomarańczy, ekstrakt
imbiru, ekstrakt guarany, kofeina, ekstrakt z
nasion zielonej kawy, ekstrakt z pokrzywy
indyjskiej, 3,0 % ekstrakt pieprzu
kajeńskiego, 0,7% kwas nikotynowy –
niacyna, ekstrakt pieprzu czarnego
Kolagen, Witamina C (PureWay-C®), Chelat
aminokwasowy manganu Albion®, Chelat
aminokwasowy miedzi Albion®
67,7 % siarczan glukozaminy 2KCl (ze
skorupiaków), 10,2 % siarczan chondroityny,
0,6 % kwas L-askorbinowy – wit. C
56% preparat białkowy (koncentrat białek
serwatkowych, izolat białek serwatkowych,
micelarna kazeina, hydrolizat białek
serwatkowych), 40% preparat
węglowodanowy (kompleks poli- i
oligosacharydów, długołańcuchowa woskowa
skrobia kukurydziana, fruktoza,
izomaltuloza*), aromaty, 0,7% olej MCT,
tauryna, 0,25% L-glutamina;

480g

66

120 caps

60

400 g

55

60kaps

56

1000g

75

Dawka/postać

Ilość
opakowań

1100g

42

240 tab

117

Część II - grupa B
l.p.

1

2

Nazwa
Produkt węglowodanowy zawierający
maltodekstryne (100%) - mieszanie cukrów
prostych, oligo - i polisacharydów
Produkt zawierający izoleucyne, L-leucyne,
L-lizyne, L-metionine, L-fenyloalanine, Ltreonine, L-tryptofan, L-waline, -kwas
glutaminowy, L-glicyne, L-histydyne, Lproline, L-alanine, L-arginine, L-kwas
asparaginowy, L-cysteine+L-cystyne, L-
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3

4
5
6

7
8

9

10
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12

13

seryne, L-tyrozyne, L-ornityne,
Bcaa
Produkt zawierający maltodekstryne,
sacharoze, fruktoze, sól, cytrynian sodu,
cytrynian potasu, aromat, węglan magnezu,
regulator kwasowości: kwas jabłkowy,
witamina C, witamina E, witamina B2,
witamina B1.
Monohydrat kreatyny
Monohydrat kreatyny
Białko mleka, białko serwatki
(laktoalbuminy, laktoglobuliny), węglan
magnezu, białko jaja kurzego w proszku,
witamina C, emulgator: lecytyna sojowa,
witamina E, niacyna, kwas pantotenowy,
witamina B6, witamina B2, witamina B1,
kwas foliowy, witamina B12.
Magnez 1000mg
Produkt zawierając wodę , hydrolizat
laktoalbuminy, fruktozę, glicerynę, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, chlorowodorek
L-ornityny, L-arginina, glicynę
Produkt zawiera płatki owsiane (38%), syrop
fruktozowo-glukozowy, syrop glukozowy,
maltodekstryne, rodzynki (6%), otręby
owsiane, mąka ryżowa, substancja
utrzymująca wilgotność: gliceryna, błonnik
pszenny, koncentrat pasty jabłkowej (0,8%),
cukier, koncentrat pasty gruszkowej (0,7%),
cukier trzcinowy, koncentrat pasty bananowej
(0,6%), aromat, olej roślinny, koncentrat
pasty morelowej (0,2 %), witamina C,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
koncentrat soku cytrynowego, nikotynamid,
witamina E, D-pantotenian wapnia, witamina
B6, witamina B2, witamina B1, kwas
foliowy, witamina B12
Glutamina
woda, fruktoza, cytrynian magnezu, ekstrakt
z guarany, witamina C, konserwant: sorbinian
potasu, aromat naturalny i identyczny z
naturalnym, pantotenian wapnia, środki
słodzące: cyklaminian sodu, acesulfam K i
sacharynian sodu, witamina B6, witamina B1
Preparat zawierający woda, gliceryna,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
L-arginina, L-leucyna,

150 tab

157

660 g
500 g
140caps

113
50
28

750 g
20 fiolek

101
182

20 fiolek

137

24 szt
350 g

45
139

20 fiolek

81

5 butelek

65

6
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14

15

L-izoleucyna, L-walina, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, aromat,
witamina C, kofeina, wyciąg z zielonej
herbaty, witamina B6.
maltodekstryna, fruktoza, odtłuszczone mleko
w proszku, białko mleka, trójglicerydy o
krótkich i średnich łańcuchach (olej MCT),
odtłuszczone kakao, białko serwatki,
cytrynian wapnia, środek
zagęszczający: guma guar, aromat naturalny i
identyczny z naturalnym, L-karnityna (100
mg / 100g), chlorek sodu, witamina
C, niacyna, witamina E, węglan magnezu,
kwas pantotenowy, witamina B6, witamina
B2, witamina B1, kwas foliowy, witamina
B12.
białko mleka (29%), syrop z cukru
inwertowanego, syrop glukozowy, syrop
fruktozowy, masa kakaowa, sacharoza,
nieutwardzony tłuszcz roślinny, chrupki
truskawkowe (maltodekstryna z pszenicy,
truskawki (33,8%), cukier, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca:
alginian sodu) (1,7%), chude mleko w
proszku, masło kakaowe, truskawki (1%),
regulator wilgotności: gliceryna, aromaty,
barwnik: koncentrat soku z buraka
czerwonego, preparat z ekstraktu z marchwi
(gliceryna, ekstrakt z marchwi, woda
demineralizowana, kwas L-askorbinowy),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
emulgator: lecytyna sojowa, witamina C,
maltodekstryna, niacyna, witamina E, kwas
pantotenowy, witamina B6, witamina B2,
witamina B1, kwas foliowy, witamina B12

2800g

40

30 szt

38

Część III - grupa C
l.p.

Nazwa

Dawka/postać

1

Odżywka węglowodaanowa z
Aminokwasami

3000g

2

Preparat awierający L-karnityne, guarane, L- 30 amp/10ml
tyrozyny (aminokwas), tauryne, kwas
cytrusowy, kofeine, sorbinian potasu (środek
konserwujący), aromat cytrynowy.
Guarana+l-carnityna+Cholina+tauryna
30amp/ 10ml

3

Ilość
opakowań
40

36

46
7

Znak sprawy: PKC – 02/2015

4

Tribulus Terrestris+Avena Sativa+ZMA

120 caps

52

5

Zawiera na 100g: Koncentrat białek co
najmniej 75g, Węglowodany 13g, Tłuszcze
3,2g, L-glutamina 500mg, cynk 7,69 mg,
magnez 167 mg, witamina B6 1,08
mg,żelazo 6,23 mg
Zawiera na 100g: Koncentrat białek co
najmniej 75g, Węglowodany 13g, Tłuszcze
3,2g, L-glutamina 500mg, cynk 7,69 mg,
magnez 167 mg, witamina B6 1,08
mg,żelazo 6,23 mg
1 kapsułka zawiera: Monohydrat kreatyny
najwyższej czystości 500mg, fosforan
potasu 6,1mg, fosforan sodu 10,5mg, chrom
7,5mcg, selenian sodu 0,0048mcg, tauryna
67,5mg, glicyna 21,3mg
Zawiera na 100g: (BCAA) Leucyna 20g,
Valina 2,5g, Isoleucyna 2,5g, Tauryna 5g,
Fosforan Magnezu 281mg
Odżywka węglowodaanowa z
Aminokwasami
Preparat awierający L-karnityne, guarane, Ltyrozyny (aminokwas), tauryne, kwas
cytrusowy, kofeine, sorbinian potasu (środek
konserwujący), aromat cytrynowy.
1 żel zawiera: 129kcal, węglowodany(
mieszanka: maltoza, polisacharydy,
maltorioza, glukoza, ryboza) 22,8g, MCT
4070mg
Koncentrat wraz ze składnikami
mineralnymi, na 100ml: 70kcal,
Węglowodany: 17,5g, Sód 73mg, Chlorki
89mg, Potas 21mg, Węglan Magnezu 3,8mg

2000g/op

34

1000g/op

49

504g

35

450g

30

3000g

40

30 amp/10ml

36

żel 37g/ 15szt/op

80

1litr/ koncentrat

55

6

7

8

9
10

11

12

2. Jeżeli Zamawiający dokonując szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazał
przykładowo nazwę handlową (nazwę producenta, typ produktu), tym samym określił
minimalne dopuszczalne parametry oferowanego asortymentu, to w tym zakresie
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. obejmujących
towary innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy
jakościowe, wydajnościowe oraz medyczne od asortymentu wskazanego przez
Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza

8
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4.

5.

6.
7.
8.

powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace
wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości
zamówienia. Zakres zamówienia może być zrealizowany w 50% ogólnej wartości
niniejszej umowy. Zakup pozostałej ilości odżywek i produktów dietetycznych
zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje
prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy.
Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia przysługuje prawo zwiększenia lub
zmniejszenia ilości poszczególnych odżywek i produktów dietetycznych pod
warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do
roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty
na jedną lub więcej części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
z zastrzeżeniem, że, umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.
2. Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od
dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego przekazanego Wykonawcy za
pośrednictwem e-maila lub faksu. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie
dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń
protokołu odbioru ilościowego.
4. Miejscem dostawy jest siedziba Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów lub inne
miejsce na terenie kraju, wskazane przez Zamawiającego.
Rozdział 5. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani, Wykonawca
posiada wymagane przez prawo pozwolenia i koncesje na obrót produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety (o ile jest wymagany
dla oferowanego przedmiotu zamówienia).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.

9
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.

2.

3.

4.
5.

2) Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w przetargu będzie dokonana
w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i
dokumentów jakich żądał Zamawiający.
3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa
w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunki określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy
Wykonawcy, tj. co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych
w Rozdziale 6 ogłoszenia.
Zamawiający przewiduje, iż wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ogłoszeniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, 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 przetargu. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w przetargu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu.
Z przetargu o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy nie spełniają
określone w Rozdziale 5 ogłoszenia warunki. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się
za odrzuconą.

Rozdział 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają
obowiązek załączyć do oferty
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1
ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca składa
wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę
warunków udziału w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia);
2) Ponadto do oferty należy dołączyć:
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za
wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w przetargu, które należy złożyć
w oryginale).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu
ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia):
1) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w
oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
a)

2.

3.

4.
5.

Rozdział 7. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo:
1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty wskazane
w Rozdziale 6 ust.1 pkt.2,
2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wskazuje, że podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie
publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 8. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ
1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub
faksem lub e-mailem.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
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udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wraz z podaniem pytań wysyłając je bez
podawania źródła zapytania.
5. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na własnej stronie
internetowej: www.pzpc.pl.
Rozdział 9. Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz
informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00 pod numer:
fax.22 834 11 42 mail: biuro@pzpc.pl.
2. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazywane są drogą
faksową lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział 10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
Rozdział 11. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 12. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do
ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:
1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do ogłoszenia.
2) Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.
3) Dokument wskazany w Rozdziale 6 ust.1 pkt 1 lit. a) musi być złożony w oryginale.
Pozostałe dokumenty określone w Rozdziale 6 mogą być złożone w oryginale lub
w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e)
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
6) Oferta powinna być napisana przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów.
7) Oferta musi być ostemplowana i podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli
umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwo.
8) Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę(y) uprawnioną(e) do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna ostateczna cena.
10) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte/zszyte oraz posiadać kolejno
ponumerowane strony parafowane przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
11) Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do ogłoszenia ściśle i kompletnie.
Zakazuje się wprowadzania zmian we wzorach dokumentów objętych ogłoszeniem.
12) Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zamkniętej
kopercie zawierającej następujący opis:
a) nazwa i adres Wykonawcy,
b) nazwa i adres Zamawiającego,
c) oznaczenie: „Przetarg w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę
odżywek i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów” dopisek „nie otwierać do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00”.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz
wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed
terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu
składania ofert.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej
należy przygotować w sposób określony w ust.1 powyżej i przesłać w zewnętrznej
kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym
w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina
dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie
pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie
jej w niewłaściwym miejscu.
Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez
względu na przyczyny opóźnienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający podkreśla, że wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być
czytelne.

Rozdział 13. Wprowadzanie zmian do ogłoszenia
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na
swojej stronie internetowej www.pzpc.pl.
Rozdział 14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (01-813 Warszawa, ul. Marymoncka
34) do dnia 17 - 04 – 2015 r. do godziny 15:00.
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2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (01-813 Warszawa, ul.
Marymoncka 34) w dniu 17 - 04 - 2015 r. o godz. 16:00.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez
dokonania wyboru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.
Rozdział 15. Sposób obliczenia ceny oferty
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
Wykonawca poda także ceny jednostkowe odżywek i produktów dietetycznych brutto,
a następnie przemnoży ja przez podaną ilość otrzymując tym cenę brutto za poszczególne
pozycje asortymentu. Cena całkowita brutto oferty to suma cen całkowitych
poszczególnych pozycji asortymentu.
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki
podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje
odrzucenie oferty.
Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną
realizacją przedmiotu zamówienia, a więc m.in. koszty ubezpieczenia, opakowania oraz
inne, jak opłaty i podatki, a także ewentualne opusty i rabaty.
Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Rozdział 16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Rozdział 17. Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena – 100%.
Dla oceny kryterium ceny ustala się punktację liczoną w następujący sposób:
PK= (CN / CB) x 100
PK - ilość punktów dla kryterium,
CN - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert,
CB - cena oferty badanej.
Wybrana zostanie oferta, która spełniać będzie warunki określone w ogłoszeniu
i zawierać będzie najniższą cenę/uzyska największą ilość punktów.
Rozdział 18. Informacje o trybie otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
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2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (o ile występują
ze względu na specyfikę zamówienia).
Rozdział 19. Sposób oceny ofert i informacje o unieważnienie przetargu
1. Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg.
2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z przetargu.
3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia
a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu.
4. W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Rozdział 20. Rozstrzygnięcie przetargu
Przetarg zostanie rozstrzygnięte, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców na piśmie, którzy złożyli ofertę o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przetargu.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie
internetowej www.pzpc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
1.
2.

Rozdział 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 22. Wzór umowy i możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
1. Zamawiający załącza do ogłoszenia wzór umowy (załącznik nr 3), która zostanie
przedłożona Wykonawcy do podpisu. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla
Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony.
Rozdział 23. Termin i miejsce zawarcia umowy
1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta
została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.
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2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez
niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że podlega unieważnieniu.

Rozdział 25. Udostępnienie ogłoszenia
1.
2.

Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.pzpc.pl.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie w terminie 5
dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów
przygotowania oferty.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
………………………
Pieczątka firmowa
………………..…, dnia …………….
FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy.
1) Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………
2) Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………
………………………………………………………………………………………………
4) Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………
5) Numer telefonu ………………………………. 6) Numer faksu ……………………….
7) NIP ……………………………………………. 8) REGON ……………………………
9) Rachunek bankowy Wykonawcy (nazwa banku i numer rachunku) ……………………
………………………………………………………………………………………………
10) Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym …
………………………………………………………………………………………………
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Dotyczy: przetargu nr PKC-02/2015
Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawę odżywek i produktów dietetycznych dla
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww.
opisem i w spośób przez niego określony.
3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:
V.
FORMULARZ CENOWY:
Część I - grupa A
cenę brutto:...................................zł (słownie złotych: ..............................................................).
Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza
cenowego.
l.p. Nazwa
Dawka/postać
Ilość
Cena
Wartość
opakowań jednostkowa z VAT
z VAT
(ilość x
cena
jednostkow
a z VAT)
1
Multi Witamny- Sport
60 cap
296
95% kompleks
węglowodanowy
(maltodekstryny,
2
glukoza, izomaltuloza)
1000g
234
17
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3

4

5

6
7
8

95% kompleks
węglowodanowy
(maltodekstryny,
glukoza, izomaltuloza)
Hydrolizat białek
serwatkowych,
aminokwasy
rozgałęzione (L-leucyna,
L-walina, L-izoleucyna),
tauryna, wit. B6
(chlorowodorek
pirydoksyny), celuloza
mikrokrystaliczna
BCAA (leucyny, waliny i
izoleucyny) w stosunku
2:1:1 wzbogacona
dodatkowo witaminą B6
Preparat izotoniczny
zawierający cukier,
maltodekstryny, glukoza,
fruktoza, składniki
mineralne (chlorek sodu,
wodorofosforan potasu,
fosforan wapnia,
cytrynian sodu,
hydroksywęglan
magnezu), L-glutamina,
winian L-karnityny,
witaminy (kwas Laskorbinowy - wit.C,
octan dl-α-tokoferylu wit.E, nikotynamid niacyna, D-biotyna,
octan retinylu - wit.A, Dpantotenian wapnia kwas pantotenowy,
chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6,
cholekalcyferol - wit.D,
kwas
pteroilomonoglutaminow
y - folian, monoazotan
tiaminy - wit.B1,
ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina wit.B12)
Monohydrat kreatyny
L-karnityna 3000mg

4000g

80

400caps

272

300 caps

122

1505g
400 caps
20 amp

589
297
154
18
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9

10

11

Preparat zawierajacy
97,5% izolat białek
serwatkowych, witaminy
(kwas L-askorbinowy wit.C, octan dl-αtokoferylu - wit.E,
nikotynamid - niacyna,
D-biotyna, octan retinylu
- wit.A, D-pantotenian
wapnia - kwas
pantotenowy,
chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6,
cholekalcyferol - wit.D,
kwas
pteroilomonoglutaminow
y - folian, monoazotan
tiaminy - wit.B1,
ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina wit.B12),
Preparat zawierajacy
97,5% izolat białek
serwatkowych, witaminy
(kwas L-askorbinowy wit.C, octan dl-αtokoferylu - wit.E,
nikotynamid - niacyna,
D-biotyna, octan retinylu
- wit.A, D-pantotenian
wapnia - kwas
pantotenowy,
chlorowodorek
pirydoksyny - wit.B6,
cholekalcyferol - wit.D,
kwas
pteroilomonoglutaminow
y - folian, monoazotan
tiaminy - wit.B1,
ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina wit.B12),
Diglicynian magnezu
(chelat aminokwasowy
magnezu Albion®),
maltodekstryna, tlenek
magnezu, stearynian
magnezu – substancje

2200g

34

600g

358

60 caps

257
19
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12
13
14

przeciwzbrylające,
chlorowodorek
pirydoksyny (wit.B6),
kapsułka (żelatyna –
składnik otoczki,
barwnik: E 171).
Magnez
Woda, alfa-ketoglutaran
L-argininy AAKG
L-glutamina 1400mg
L-leucyna: 2000 mg, Lwalina: 1000 mg, Lizoleucyna: 1000 mg, Lglutamina: 1000 mg,
witamina B6: 1,05 mg,

15

16

17

18

56% preparat białkowy
(koncentrat białek
serwatkowych, izolat
białek serwatkowych,
micelarna kazeina,
hydrolizat białek
serwatkowych), 40%
preparat
węglowodanowy
(kompleks poli- i
oligosacharydów,
długołańcuchowa
woskowa skrobia
kukurydziana, fruktoza,
izomaltuloza*), aromaty,
0,7% olej MCT, tauryna,
0,25% L-glutamina;
L-leucyna: 2000 mg, Lwalina: 1000 mg, Lizoleucyna: 1000 mg, Lglutamina: 1000 mg,
witamina B6: 1,05 mg,
witamina B12: 1,875 mg.
wolne aminokwasy
BCAA (30% L-leucyna,
15% L-walina, 15% Lizoleucyna), 10% Lglutamina,0,02%
chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6)

20 amp

90

20amp
300 caps

171
191

1 shot/drink 60 ml

73

2800g

21

20 amp

55

1000 g

44

20
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19

20

21

22
23

diwęglan sodu, diwęglan
potasu, sól wapniowa
kwasu ortofosforowego
(fosforan wapnia),
cytrynian potasu, sól
magnezowa kwasu
cytrynowego (cytrynian
magnezu), sól wapniowa
kwasu cytrynowego
(cytrynian wapnia),
tlenek magnezu,
diglicynian cynku (chelat
aminokwasowy cynku
Albion®)
91%-owy kompleks
węglowodanów
(maltodekstryna,
izomaltuloza, skrobia
kukurydzy woskowej,
fruktoza)
syrop glukozowy, woda,
syrop glukozowofruktozowy, hydrolizat
kolagenu; cytrynian
magnezu, L-leucyna, Lwalina, L-izoleucyna;
kwas askorbinowy – wit.
C, octan DL-alfatokoferylu – wit. E, amid
kwasu nikotynowego –
niacyna,
cyjanokobalamina – wit.
B12, chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B1,
woda, syrop
inwertowany, ekstrakt
guarany, tauryna, Ltyrozyna, glukuronolakt
on, witaminy:
askorbinian sodu,
nikotynamid,
chlorowodorek
pirydoksyny, Dpantotenian wapnia,
cyjanokobalamina,
Kofeina
60% hydrolizat białek
serwatkowych (z mleka),

120caps

62

1000g

59

Stend by

40

20 amp

65

360 g

48
21
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24

25

26

27

wolne aminokwasy
(6,67% BCAA: 3,3% Lleucyna, 1,67% L-walina,
1,67% L-izoleucyna;
6,67% L-glutamina; 5%
chlorowodorek L-lizyny;
3,33% alfa-ketoglutaran
L-argininy)
Beta-alanina,
Monohydrat kreatyny,
Witamina B6, Sól
potasowa kwasu
ortofosforowego, Lhistydyna, Diwęglan
sodu
Chelat kreatynowy
magnezu CREATINE
MAGNA POWER®,
Jabłczan kreatyny, Ester
etylowy kreatyny HCl,
Alfa ketoglutaran
kreatyny, Pirogronian
kreatyny, Cytrynian
kreatyny, Tauryna
beta-alanina, alfaketoglutaran L-argininy,
jabłczan cytruliny,
monohydrat kreatyny,
cytrynian sodu, jabłczan
kreatyny, fosforan
wapnia, L-tyrozyna,
kofeina, amid kwasu
nikotynowego – niacyna,
ekstrakt z owocu pieprzu
kajeńskiego (Capsicum
annuum L.), ekstrakt z
owocu pieprzu czarnego
(Piper nigrum L.)
Bioperine®,
chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6,
chlorowodorek tiaminy –
wit. B1
ekstrakt Garcinia
cambogia, L-tyrozyna,
ekstrakt gorzkiej
pomarańczy, ekstrakt
imbiru, ekstrakt guarany,

420g

68

500g

57

480g

66

120 caps

60
22

Znak sprawy: PKC – 02/2015

28

29

30

kofeina, ekstrakt z nasion
zielonej kawy, ekstrakt z
pokrzywy indyjskiej, 3,0
% ekstrakt pieprzu
kajeńskiego, 0,7% kwas
nikotynowy –
niacyna, ekstrakt pieprzu
czarnego
Kolagen, Witamina C
(PureWay-C®), Chelat
aminokwasowy manganu
Albion®, Chelat
aminokwasowy miedzi
Albion®
67,7 % siarczan
glukozaminy 2KCl (ze
skorupiaków), 10,2 %
siarczan chondroityny,
0,6 % kwas Laskorbinowy – wit. C
56% preparat białkowy
(koncentrat białek
serwatkowych, izolat
białek serwatkowych,
micelarna kazeina,
hydrolizat białek
serwatkowych), 40%
preparat
węglowodanowy
(kompleks poli- i
oligosacharydów,
długołańcuchowa
woskowa skrobia
kukurydziana, fruktoza,
izomaltuloza*), aromaty,
0,7% olej MCT, tauryna,
0,25% L-glutamina;

400 g

55

60kaps

56

1000g

75

Część III - grupa B
cenę brutto:...................................zł (słownie złotych: ..............................................................).
Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza
cenowego.
l.p.

Nazwa

Dawka/postać

Ilość
Cena
opakowań jednostkowa
z VAT

Wartość
z VAT
(ilość x cena
jednostkowa z
23
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VAT)

1

2
3

4
5
6

7
8

Produkt
węglowodanowy
zawierający
maltodekstryne (100%) mieszanie cukrów
prostych, oligo - i
polisacharydów
Produkt zawierający
izoleucyne, L-leucyne,
L-lizyne, L-metionine, Lfenyloalanine, Ltreonine, L-tryptofan, Lwaline, -kwas
glutaminowy, L-glicyne,
L-histydyne, L-proline,
L-alanine, L-arginine, Lkwas asparaginowy, Lcysteine+L-cystyne, Lseryne, L-tyrozyne, Lornityne,
Bcaa
Produkt zawierający
maltodekstryne,
sacharoze, fruktoze, sól,
cytrynian sodu, cytrynian
potasu, aromat, węglan
magnezu, regulator
kwasowości: kwas
jabłkowy, witamina C,
witamina E, witamina
B2, witamina B1.
Monohydrat kreatyny
Monohydrat kreatyny
Białko mleka, białko
serwatki (laktoalbuminy,
laktoglobuliny), węglan
magnezu, białko jaja
kurzego w proszku,
witamina C, emulgator:
lecytyna sojowa,
witamina E, niacyna,
kwas pantotenowy,
witamina B6, witamina
B2, witamina B1, kwas
foliowy, witamina B12.
Magnez 1000mg

1100g

42

240 tab
150 tab

117
157

660 g
500 g
140caps

113
50
28

750 g
20 fiolek

101
182

24
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9

10
11

12

Produkt zawierając wodę
, hydrolizat
laktoalbuminy, fruktozę,
glicerynę, regulator
kwasowości: kwas
cytrynowy,
chlorowodorek Lornityny, L-arginina,
glicynę
Produkt zawiera płatki
owsiane (38%), syrop
fruktozowo-glukozowy,
syrop glukozowy,
maltodekstryne, rodzynki
(6%), otręby owsiane,
mąka ryżowa, substancja
utrzymująca wilgotność:
gliceryna, błonnik
pszenny, koncentrat
pasty jabłkowej (0,8%),
cukier, koncentrat pasty
gruszkowej (0,7%),
cukier trzcinowy,
koncentrat pasty
bananowej (0,6%),
aromat, olej roślinny,
koncentrat pasty
morelowej (0,2 %),
witamina C,
przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, koncentrat
soku cytrynowego,
nikotynamid, witamina
E, D-pantotenian wapnia,
witamina B6, witamina
B2, witamina B1, kwas
foliowy, witamina B12
Glutamina
woda, fruktoza,
cytrynian magnezu,
ekstrakt z guarany,
witamina C, konserwant:
sorbinian potasu, aromat
naturalny i identyczny z
naturalnym, pantotenian
wapnia, środki słodzące:
cyklaminian sodu,
acesulfam K i

20 fiolek

137

24 szt
350 g

45
139

20 fiolek

81
25
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13

14

15

sacharynian sodu,
witamina B6, witamina
B1
Preparat zawierający
woda, gliceryna,
regulator kwasowości:
kwas cytrynowy,
L-arginina, L-leucyna,
L-izoleucyna, L-walina,
substancja konserwująca:
sorbinian potasu, aromat,
witamina C, kofeina,
wyciąg z zielonej
herbaty, witamina B6.
maltodekstryna, fruktoza,
odtłuszczone mleko w
proszku, białko mleka,
trójglicerydy o krótkich i
średnich łańcuchach (olej
MCT), odtłuszczone
kakao, białko serwatki,
cytrynian wapnia, środek
zagęszczający: guma
guar, aromat naturalny i
identyczny z naturalnym,
L-karnityna (100 mg /
100g), chlorek sodu,
witamina C, niacyna,
witamina E, węglan
magnezu, kwas
pantotenowy, witamina
B6, witamina B2,
witamina B1, kwas
foliowy, witamina B12.
białko mleka (29%),
syrop z cukru
inwertowanego, syrop
glukozowy, syrop
fruktozowy, masa
kakaowa, sacharoza,
nieutwardzony tłuszcz
roślinny, chrupki
truskawkowe
(maltodekstryna z
pszenicy, truskawki
(33,8%), cukier, skrobia
modyfikowana,
substancja zagęszczająca:

5 butelek

65

2800g

40

30 szt

38
26
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alginian sodu) (1,7%),
chude mleko w proszku,
masło kakaowe,
truskawki (1%), regulator
wilgotności: gliceryna,
aromaty, barwnik:
koncentrat soku z buraka
czerwonego, preparat z
ekstraktu z marchwi
(gliceryna, ekstrakt z
marchwi, woda
demineralizowana, kwas
L-askorbinowy),
regulator kwasowości:
kwas cytrynowy,
emulgator: lecytyna
sojowa, witamina C,
maltodekstryna, niacyna,
witamina E, kwas
pantotenowy, witamina
B6, witamina B2,
witamina B1, kwas
foliowy, witamina B12
Część III - grupa C
cenę brutto:...................................zł (słownie złotych: ..............................................................).
Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza
cenowego.
l.p.

Nazwa

Dawka/postać

Ilość
opakowań

1

Odżywka
węglowodaanowa z
Aminokwasami

3000g

40

2

Preparat awierający Lkarnityne, guarane, Ltyrozyny (aminokwas),
tauryne, kwas cytrusowy,
kofeine, sorbinian potasu
(środek konserwujący),
aromat cytrynowy.
Guarana+l-

30 amp/10ml

36

30amp/ 10ml

46

3

Cena
Wartość
jednostkowa z VAT
z VAT
(ilość x cena
jednostkowa
z VAT)

27
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carnityna+Cholina+tauryna
4

Tribulus Terrestris+Avena
Sativa+ZMA

120 caps

52

5

Zawiera na 100g:
Koncentrat białek co
najmniej 75g,
Węglowodany 13g,
Tłuszcze 3,2g, L-glutamina
500mg, cynk 7,69 mg,
magnez 167 mg, witamina
B6 1,08 mg,żelazo 6,23 mg
Zawiera na 100g:
Koncentrat białek co
najmniej 75g,
Węglowodany 13g,
Tłuszcze 3,2g, L-glutamina
500mg, cynk 7,69 mg,
magnez 167 mg, witamina
B6 1,08 mg,żelazo 6,23 mg
1 kapsułka zawiera:
Monohydrat kreatyny
najwyższej czystości
500mg, fosforan potasu
6,1mg, fosforan sodu
10,5mg, chrom 7,5mcg,
selenian sodu 0,0048mcg,
tauryna 67,5mg, glicyna
21,3mg
Zawiera na 100g: (BCAA)
Leucyna 20g, Valina 2,5g,
Isoleucyna 2,5g, Tauryna
5g, Fosforan Magnezu
281mg
Odżywka
węglowodaanowa z
Aminokwasami
Preparat awierający Lkarnityne, guarane, Ltyrozyny (aminokwas),
tauryne, kwas cytrusowy,
kofeine, sorbinian potasu
(środek konserwujący),
aromat cytrynowy.
1 żel zawiera: 129kcal,
węglowodany( mieszanka:

2000g/op

34

1000 g/op

49

504g

35

450g

30

3000g

40

30 amp/10ml

36

żel 37g/ 15szt/op

80

6

7

8

9

10

11

28
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12

maltoza, polisacharydy,
maltorioza, glukoza,
ryboza) 22,8g, MCT
4070mg
Koncentrat wraz ze
1litr/ koncentrat
składnikami mineralnymi,
na 100ml: 70kcal,
Węglowodany: 17,5g, Sód
73mg, Chlorki 89mg, Potas
21mg, Węglan Magnezu
3,8mg

55

Oświadczamy, że podana wyżej stawka jednostkowa oraz ceny łączne zawierają w sobie
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w ogłoszeniu.
Oświadczamy, że rozumiemy i akceptujemy, iż
a) Ilości odżywek i produktów dietetycznych określonych w ofercie są ilościami
szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania
umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu ich wszystkich.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości
poszczególnych pozycji odżywek i produktów dietetycznych pod warunkiem nie
przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego
tytułu.
c) Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości
zamówienia. Zakres zamówienia może być zrealizowany w 50% ogólnej wartości
umowy. Zakup pozostałej ilości odżywek i produktów dietetycznych zależeć będzie od
potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z
tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy.
7. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapisami ogłoszenia i projektu umowy.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu.
9. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych
przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
10. POTWIERDZAMY I AKCEPTUJEMY warunki płatności oraz pozostałe ustalenia
określone we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniua, tj.
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. .
13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy,
określonymi w ogłoszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie
z następującym spisem treści:
1) ...........................................
2) ........................................
29
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, dnia

.

._______r.
………………………………….………….
Podpis/y, pieczątki/ki imienna/e osoby/osób
upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia

.....................................................
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegającego się o udzielenie zamówienia w trybie przetargu w trybie art. 701 – 705
Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest dostawę odżywek i produktów
dietetycznych dla dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:
jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

oświadczam, że:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadani, posiadamy wymagane przez prawo
pozwolenia i koncesje na obrót produktów leczniczych, wyrobów medycznych i
suplementów diety.
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu;
3.
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

____________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

, dnia

.

._______r.
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Istotne postanowienia umowy
W dniu ................. 2015 roku w Warszawie pomiędzy:
Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34
posiadającym
NIP
nr 118-04-77-269, REGON nr 000865964, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM",
a …………………….. z siedzibą ……….., działającą na podstawie wpisu do …. …. ….
…., posiadającą NIP nr …. , REGON nr …….
, reprezentowaną - na podstawie
aktualnego
…..
ww.
(stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy) reprezentowanym przez:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
zwaną w treści umowy "SPRZEDAJĄCYM"
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu w trybie art. 701 –
705 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Przedmiot umowy i cena
WYKONAWCA w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do
magazynu ZAMAWIAJĄCEGO produkty lecznicze, wyroby medyczne i suplementy
diety, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Oferowany przedmiot umowy posiada stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu, lub
świadectwo rejestracji, lub świadectwo jakości zdrowotnej.
Ilości produkty lecznicze, wyroby medyczne i suplementy diety określonych w ofercie
są ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie
obowiązywania umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu ich
wszystkich.
Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych
produkty lecznicze, wyroby medyczne i suplementy diety pod warunkiem nie
przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego
tytułu.
Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia.
Zakres zamówienia może być zrealizowany w 50 % ogólnej wartości niniejszej umowy.
Zakup pozostałej ilości produkty lecznicze, wyroby medyczne i suplementy diety
biurowych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie
przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy.
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Cena za dostawę, o której mowa w § 1 umowy, wynosi z podatkiem VAT nie więcej niż:
………………………..zł (słownie zł: …………………………), zgodnie z Ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
7. Podana cena, o której mowa w ust. 6 zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy i zostaje ustalona na okres ważności umowy
i nie podlega żadnym zmianom w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu jego naliczenia.
9. Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia przysługuje prawo zwiększenia lub
zmniejszenia ilości poszczególnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i
suplementy diety pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie
przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

§2
Termin i warunki dostawy
Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego przekazanego Wykonawcy za pośrednictwem
e-maila lub faksu. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie dni od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Miejscem dostawy jest siedziba Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów lub inne
miejsce na terenie kraju, wskazane przez Zamawiającego.
Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru ilościowego, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY zostanie powiadomiony o terminie dostawy nie później niż 2 dni
robocze przed planowaną datą dostawy.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku
niedotrzymania przez WYKONAWCĘ uzgodnionego terminu, o którym mowa w ust. 3 i
wyznaczenia późniejszego termin dostawy (maksymalnie o 2 dni robocze).
Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi ze
WYKONAWCY na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania przez obie strony
protokołu odbioru ilościowego.
WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przekaże w terminie do 3 dni
roboczych. dokumenty, o których mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy
Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2015 r.
§3
Zasady rozliczeń
Płatność dokonana będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 30 dni od daty
otrzymania każdorazowo faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez obie
strony protokołu odbioru ilościowego, przelewem na rachunek WYKONAWCY
w Banku ..................................... nr rachunku .............
Za termin płatności przyjmuje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY polecił swojemu
bankowi przelać na konto WYKONAWCY należną mu kwotę (data wystawienia
polecenia przelewu).
W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności WYKONAWCA
może obciążyć
ZAMAWIAJĄCEGO ustawowymi odsetkami.
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4.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.

1.
2.

W przypadku opóźnienia terminu dostawy z winy WYKONAWCY, zapłaci on
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2% ceny nie dostarczonej części
dostawy, za każdy dzień opóźnienia dostawy.
W przypadku opóźnienia dostawy o 14 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od
umowy naliczając jednocześnie kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy
określonej w paragrafie 1 ust. 6.
W przypadku dostawy niekompletnej, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% ceny nie dostarczonego towaru.
STRONY mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez WYKONAWCĘ zobowiązuje się
on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie w wysokości 10 % wartości umowy
określonej w paragrafie 1 ust. 6.
§4
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności,
gdy:
1) Wykonawcę co najmniej dwukrotne nie dostarczył zamówienia w terminach
określonych w § 2 ust.1 niniejszej umowy;
2) Wykonawca co najmniej dwukrotne dostarczył przedmiot zamówienia posiadający
wady;
3) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego
termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami
umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;
4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się
powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności;
5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności;
6) Nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali.
Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia
przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego
uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności;
2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć
zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
Prawo odstąpienia wykonuje się w terminie 5 dni od daty powzięcia informacji
o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy, przez doręczenie drugiej stronie
oświadczenia w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
§5
Spory
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiązane są
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
Zarówno WYKONAWCA jak i ZAMAWIAJĄCY zobowiązani są do pisemnego
ustosunkowania się do roszczeń, o których mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od chwili
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3.

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zgłoszenia roszczeń. Nie zajęcie stanowiska w terminie o którym mowa powyżej, jest
równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Spory po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego będą poddane rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§6
Siła wyższa
Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań
zawartych w umowie w czasie trwania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły
wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
Siła wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz firmy,
niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia.
Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 7 dni od jej zaistnienia.
Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się
na nie powołuje.
§7
Nadzór nad
umową
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy - ...................... nr telefonu ........................ adres e-mail ....................
2) ze strony Jednostki - ............................nr telefonu ..........................adres e-mail ...................
Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową, o której mowa w ust. 1 będzie
odbywać
się poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.
§8
Warunki ogólne
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
WYKONAWCA bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może posługiwać się
innymi podmiotami przy realizacji niniejszej umowy.
Wierzytelności WYKONAWCY, wynikające z tej umowy, nie mogą być przedmiotem
cesji na rzecz innych podmiotów.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy (po wyborze oferty).
Załącznik nr 2: …………………. (wyciąg z właściwego rejestru wykonawcy)
Załącznik nr 3: Protokół odbioru ilościowego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 3
do umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO
W ramach umowy nr
zawartej w dniu ................... 2014 roku pomiędzy
Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów a
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
dostarczono do Magazynu PZPC w :
..................................................................................
................................................................................................................................szt.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Opakowanie w stanie dobrym / uszkodzonym*
Uwagi
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Dostawa przyjęta / nieprzyjęta* ze względu na
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ZAMAWIAJĄCY
(imię, nazwisko i pieczątka
przedstawiciela Zamawiającego)

WYKONAWCA
(imię, nazwisko i pieczątka
przedstawiciela firmy)

*niepotrzebne skreślić
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