
 

Warszawa: Dostawa sprzętu sportowego dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów 

sygn.: PZPC/ SD /2014/3 

Numer ogłoszenia: 56421 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów , ul. Marymoncka 34, 01-

813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8341142, faks 022 8341145. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzpc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: polski związek sportowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego dla 

Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów sygn.: PZPC/ SD /2014/3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu 

sportowego dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został zawarty w SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.22.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

18.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest 

wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co 

najmniej 3 dostaw o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) brutto każda; 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Inne wymagane 

oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 

zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 

następujących zmian w umowie w następujących przypadkach: 1. konieczność dostarczenia 



innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem produkcji 

określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ww. produkty muszą spełniać wymogi określone w SIWZ; 2. 

pojawienie się na rynku produktów producenta nowszej generacji, o lepszych parametrach 

pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; 3. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w zakresie cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby 

trzecie. 4. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 5. urzędowej zmiany 

wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, 

których ta zmiana będzie dotyczyć; 6. zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 7. zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: a) konieczność zmiany sposobu wykonania 

umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; b) 

okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji 

umowy przez Zamawiającego; c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 8. inne przyczyny zewnętrzne 

niemożliwe do przewidzenia przez Strony na etapie podpisywania umowy, skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności, wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

w sposób należyty. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie 

wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie 

zmian. W przypadku gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu 

realizacji przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się 

powołuje wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pzpc.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski 

Związek Podnoszenia Ciężarów 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 w godz. 8:00-15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 01-813 

Warszawa, ul. Marymoncka 34. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert: Data: 25/03/2014 Godzina:12:00 Miejsce: 

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34. 

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 



 
 


