SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na
"Zakup sprzętu sportowego do gry w hokeja na lodzie”.

Warszawa, 2017– 11 – 15
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CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Informacja o Zamawiającym
Postępowanie prowadzone jest przez:

Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02 – 366 Warszawa
Informacje udzielane są w dni robocze (oprócz sobót) w godz. 0900 - 1500.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale komisji przetargowej.

2. Adres korespondencyjny zamawiającego.
Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy
kierować na adres:

Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02 – 366 Warszawa
tel. (0-22) 395 57 15, fax. 395 57 17
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców powyższego
wymogu.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- w zakresie spraw merytorycznych – Andrzej Zabawa, tel. 509 480 906
- w zakresie spraw formalno – prawnych: Marek Okniński – tel. 781-799-991.
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować
na adres:
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Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02 – 366 Warszawa
tel. (0-22) 395 57 15, fax. 395 57 17
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek: 800-1600
5.2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów określonych
w pkt 5.3. SIWZ.

5.3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do
Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem wymaganego terminu. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości
elektronicznej.

5.4.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
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CZĘŚĆ II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI

6. Opis przedmiotu zamówienia
6. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Polski Związek Hokeja na Lodzie sprzętu
sportowego dla zawodników oraz dla szkolenia grupowego młodzieży uprawiającej hokej na lodzie.
Zapotrzebowanie zamawiającego zostało określone w Załączniku 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ w
terminie określonym w pkt. 10 specyfikacji.
Umowa z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie podpisana w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
6.2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w dostarczonym sprzęcie wykonawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt nowy wolny od wad.
6.3. Oferowany sprzęt musi być nowy, nieużywany, o wysokiej jakości wykonania. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy wykonawca oferuje sprzęt
równoważny do wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ zobowiązany jest załączyć do oferty
dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego sprzętu. Przedstawione dokumenty muszą
wskazywać w szczególności na równoważność odnośnie rozwiązań technicznych i materiałowych
zastosowanych w oferowanym sprzęcie równoważnym do opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
6.4. Na zamówiony sprzęt wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej
gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji będzie dodatkowo oceniane zgodnie z zasadami i
kryteriami określonymi w pkt. 26.2. niniejszej SIWZ.
6.5. Wykonawca zamówienia musi na wezwanie zamawiającego okazać opinię stwierdzającą
zgodność oferowanego sprzętu sportowego z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania,
spełniającą wymogi zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (Dz. U. z 2003r. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i
sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny
użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 1997r. Nr 63 poz.
395).
6.6. CPV-37.41.12.30-3
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiącymi
załącznik do niniejszej specyfikacji (SIWZ).
8. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawa
zamówionego sprzętu musi zostać zrealizowana w ramach jednej dostawy dla danej Części do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kraju.
9.

Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub
dowolnie wybraną ilość Części. Oferta składana dla danej Części musi obejmować pełen asortyment objęty
przedmiotem zamówienia dla danej Części opisanej w niniejszej SIWZ.
10. Zamówienia uzupełniające
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
11. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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CZĘŚĆ III
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
12. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
12.1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1.
12.2. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej i zawodowej,
12.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.2 niniejszej
SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert dla danej Części, a także wykazać brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.
12.4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 13.1. SIWZ na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 14.1. SIWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów
żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 14 SIWZ, potwierdzających spełnianie tych
warunków.
12.5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
12.6. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wykluczony z postępowania.
13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty dla danej Części zamówienia
stanowi odpowiedni Załącznik do SIWZ) należy załączyć:
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a) Wypełniony formularza kalkulacji wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, dla Części
zamówienia w której składana jest oferta,
b) Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS
lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej.
c) Pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie.
d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do
wzoru Formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
f) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa oświadczenie o którym mowa w 13.1.d) niniejszej SIWZ/zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ.
g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w
pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1.d) niniejszej SIWZ.
h) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 22.5.SIWZ, dla każdej z Części odrębnie.
i) w przypadku gdy wykonawca oferuje dostawę sprzętu równoważnego do wskazanego w
Załączniku nr 1 do SIWZ zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej SIWZ.
13.1.

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wraz z przedstawieniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga:
Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13.2.

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.9 SIWZ.

14. Oferta wspólna
14.1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać
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będzie następujące wymagania:
14.1.1.

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.1.2.

Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

udzielenie

zamówienia

14.1.3.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

14.1.4.

W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną osobno).

14.1.5.

Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

14.1.6.

Oświadczenie o którym mowa w pkt. 13.2. lit. c) każdy z uczestników oferty wspólnej składa
indywidualnie.

14.1.7.

Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.

14.1.8.

Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.1.7. SIWZ, muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

14.2.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem,
którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

14.3.

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
zażądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

15. Wykonawca zagraniczny
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ, ze szczególnym
uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
16. Wadium przetargowe

Wadium przetargowe nie jest wymagane dla żadnej z Części zamówienia.
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CZĘŚĆ IV
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY
17. Opis sposobu przygotowania ofert
17.1.

Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.

17.2.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla Części w której oferta jest składana,
wypełniając odpowiednio formularz oferty dla danej Części. Złożenie większej liczby ofert dla danej
Części lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w zakresie danej Części.

17.3.

Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące
wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,
b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał
pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt 14.1.2, oraz 17.3. lit. b SIWZ)
należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego
Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że Specyfikacja stanowi
inaczej.
17.4.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

17.5.

Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę i inne z nią składane, muszą być
sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

17.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język
polski.

17.7.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

17.8.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku
pieczęci imiennej.

17.9.

Tajemnica przedsiębiorstwa

a) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym
opakowaniu co oferta.
b) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
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podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
c) By zastrzeżenie o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
dowody na to, że:
- zastrzeżone informacje maja charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
d) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości
publicznej.
18. Opakowanie oferty
18.1.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

18.2.

Opakowanie musi być oznakowane jako "OFERTA dla Części nr ………" oraz opatrzone nazwą
przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem.

18.3.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02 – 366 Warszawa

Na kopercie lub opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się dokładna nazwa i adres wykonawcy
składającego ofertę oraz napis:
OFERTA PRZETARGOWA
na „Zakup sprzętu sportowego – Część nr ……………..”
- otworzyć nie wcześniej niż 23 listopada 2017 r. o godz. 1200.
W przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie - należy na opakowaniu wymienić z
nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem
pełnomocnika.
19. Koszt przygotowania oferty
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji

20.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

20.2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

20.3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
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treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20.4.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej, na której
jest zamieszczona specyfikacja:
http://www.pzhl.org.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

20.5.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

21. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia
21.1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona:
http://www.pzhl.org.pl

21.2.

Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a
informację o zmianach ogłoszenia – w swojej siedzibie oraz na ww. stronie internetowej.

21.3.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści o tym
informację na ww. stronie internetowej.

22. Sposób obliczania ceny oferty
22.1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (wg wzoru stanowiącego załączniki do
SIWZ). Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących
pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami stawki podatku VAT,
kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
22.2. Ceny jednostkowe przyjęte w ostatecznym formularzu cenowym będą stałe w czasie objętym
umową.
22.3. Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami,
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją i wzorem
umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen
materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar
należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów,
transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji
przetargowej.
22.4. Ceny powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994
r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

22.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
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zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
23. Waluty obce
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
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CZĘŚĆ V
TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24. Tryb oceny ofert
Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
Oferty, dla każdej Części odrębnie, oceniane będą w 3 etapach:
I etap: wstępna ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające
wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone, a w
przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną
odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego w pkt. 25 niniejszej specyfikacji. W II etapie
rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu.
III etap: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie zapisem pkt. 13.3 SIWZ w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.
25. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, dla każdej z
Części objętych przedmiotem przetargu, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1. Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 60 %
2. Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
26. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)” zostanie
dokonana według następujących zasad:
Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą
w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt pozostałe oferty uzyskają
wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

W1 

Cn
W
Cb

W1

- wartość punktowa w kryterium „cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)”

Cn

- najniższa cena ofertowa

Cb

- cena badanej oferty

W

- waga = 60

b) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” – według następującego
wzoru:

Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
ilość punktów przyznanych ofercie = ----------------------------------------------- x waga kryterium
najdłuższy zaoferowany w przetargu okres gwarancji
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Zamawiający oczekuje podania okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje 12 miesięczny okres gwarancji w ramach niniejszego kryterium uzyska 0 (zero) pkt. W przypadku,
gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 36 miesięczny okres gwarancji do wyżej wskazanego wzoru zostanie
przyjęta liczba 36 miesięcy jako najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
2. Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi kryterium będzie
stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium.
3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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CZĘŚĆ VI
INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
27. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
27.1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. ul. Bitwy Warszawskiej
1920 nr 18 w sekretariacie Prezesa PZHL, do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 11.00. Oferty
złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego. Dla
ofert przesyłanych pocztą liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po
tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

28. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 w gabinecie Prezesa Związku.
29. Publiczne otwarcie ofert
29.1. Otwarcie ofert jest jawne.
29.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
29.3. Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo będzie
odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy
składającego ofertę, adres jego siedziby oraz cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz
pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
29.4. Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieści niezwłocznie na
stronie internetowej.
30. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
31. Zmiana i wycofanie oferty
31.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
31.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.
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CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
33. Termin płatności
33.1. Terminy płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
33.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
34. Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.
35. Wzór Umowy
35.1. Wzór umowy określony został w Załączniku do niniejszej specyfikacji.
35.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem
zawartym w treści formularza ofertowego. Wzór Umowy nie podlega zmianie przez Wykonawcę.
35.3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.
36. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy
36.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego
rozstrzygnięcia.
36.2 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
37. Podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.
37.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
37.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
37.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
37.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
37.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

38. Inne postanowienia
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. zm.).

z

dnia
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1

Lp.
1
2

Nazwa sprzętu
Kije gracza WARRIOR QRL Pro W03 lub
Bauer X900 lub 1X Vapor lub CCM Ribcore
62K lub RBZ 360,
Kije bramkarskie Bauer Vapor X900 lub CCM
3.9 lub Warrior Swagger Pro

Łącznie szt/par
176
40

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu
równoważnego.
2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania musi dostarczyć i
rozładować zamawiany sprzęt własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Koszt transportu i rozładunku dostarczonego sprzętu musi zostać uwzględniony w cenie przedstawionej
za realizację przedmiotowego zamówienia.
3. Ceny przedstawione w złożonej ofercie za oferowany sprzęt muszą być stałe w okresie realizacji umowy
i niezależne od zmiany kursu złotego w stosunku do innych walut.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie sprzedawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt wolny od wad.
5. Oferowany sprzęt w ramach danego rodzaju (nazwy) musi być jednego producenta.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2
Lp.
1
2

Nazwa sprzętu
Buty z łyżwami gracza BAUER 1X lub 1S lub
X900 lub CCM Super Tacks lub CCM Jet Seed
Buty z łyżwami bramkarza Bauer Vapor X900
lub CCM Tacks/50K lub CCM Tacks/40K

Łącznie szt/par
20
4

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu
równoważnego.
2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania musi dostarczyć i
rozładować zamawiany sprzęt własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Koszt transportu i rozładunku dostarczonego sprzętu musi zostać uwzględniony w cenie przedstawionej
za realizację przedmiotowego zamówienia.
3. Ceny przedstawione w złożonej ofercie za oferowany sprzęt muszą być stałe w okresie realizacji umowy
i niezależne od zmiany kursu złotego w stosunku do innych walut.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie sprzedawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt wolny od wad.
5. Oferowany sprzęt w ramach danego rodzaju (nazwy) musi być jednego producenta.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 3
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa sprzętu
Rękawice Bauer S190 lub CCM Tacks 6052 lub Warrior QRL Pro
Nagolenia BauerS190 lub CCMTakcs 6052 lub Warrior QX Pro
Nałokietniki Bauer Vapor X900 lub CCM 6052 SR lub Warrior QX Pro
Naramienniki Warrior Bauer N9000 lub CCM Tacks 6052 SR QX Pro
Spodnie gracza Bauer S190 lub CCM QLT 270/Tacks 5092 SR lub Warrior QRL
Suspensor gracza Warrior
Kask hokejowy Bauer4500+ krata Bauer 2100 biały lub CCM FL60 biały lub Warrior
TX2 biały
Krata do kasków Bauer 2100 lub CCM,Warrior
Szyba do kasków gracza Bauer Fischer F 101 lub CCM,Warrior
ParkanyVapor X900 lub CCM EXTREME FLEX III PRO/PREMIER Bauer Vapor X900
lub Warrior Ritual G3 SR
Łapaczka Bauer Vapor X900 lub CCM EFIII PRO/Premier PRO lub CCM EF III
3.9/Premier 1.9 SR lub Warrior GT SR
Maska bramkarska Bauer PROFILE 950 lub CCM 1.9 Sen
Spodnie bramkarza Bauer Vapor X900 lub CCM PREMIER PRO/EF III PRO lub
Warrior RITUAL SR
Suspensor bramkarza Bauer Vapor Goal lub CCM JOCK SR lub Warrior
Ochrona szyi bramkarza CCM TC500 SR
Ochrona szyi bramkarza plexi Bauer Vaughn 2200 lub CCM LEXAN
Ochrona kolan bramkarza Bauer Suprim 1S lub CCM PRO
Szyby do kasków Fischer
Kraty do Kasków CCM rozmiar M i L

Łącznie
szt/par
25
15
20
15
10
20
10
25
10
3
7
2
2

3
4
4
4
10
10

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu
równoważnego.
2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania musi dostarczyć i
rozładować zamawiany sprzęt własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Koszt transportu i rozładunku dostarczonego sprzętu musi zostać uwzględniony w cenie przedstawionej
za realizację przedmiotowego zamówienia.
3. Ceny przedstawione w złożonej ofercie za oferowany sprzęt muszą być stałe w okresie realizacji umowy
i niezależne od zmiany kursu złotego w stosunku do innych walut.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie sprzedawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt wolny od wad.
5. Oferowany sprzęt w ramach danego rodzaju (nazwy) musi być jednego producenta.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 4
Lp.
1
2

Nazwa sprzętu
Kije gracza Bauer X900 lub 1X Vapor lub CCM Ribcore 62K lub RBZ 360
lub WARRIOR QRL Pro W03
Kije bramkarskie Bauer Vapor X900 lub CCM 3.9 Warrior Swagger Pro

Łącznie szt.
231
31

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu
równoważnego.
2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania musi dostarczyć i
rozładować zamawiany sprzęt własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Koszt transportu i rozładunku dostarczonego sprzętu musi zostać uwzględniony w cenie przedstawionej
za realizację przedmiotowego zamówienia.
3. Ceny przedstawione w złożonej ofercie za oferowany sprzęt muszą być stałe w okresie realizacji umowy
i niezależne od zmiany kursu złotego w stosunku do innych walut.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie sprzedawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt wolny od wad.
5. Oferowany sprzęt w ramach danego rodzaju (nazwy) musi być jednego producenta.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 5
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa sprzętu
Parkany Vaughn Velocity 7 XF rozmiar 36+2
Parkany Vaughn Ventus LT 98 lub SLR custom
Łapaczka Vaughn Ventus
Odbijaczka Vaughn Ventus
Odbijaczka Vaughn Custom
Spodnie bramkarza Vaughn Velocity V7 rozmiar
XL
Kamizelka Vaughn Ventus SLR
Kamizelka Vaughn Ventus
Kamizelka Vaughn LT 98
Maska bramkarza Vaughn Custon

Łącznie szt/par
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu
równoważnego.
2. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania musi dostarczyć i
rozładować zamawiany sprzęt własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Koszt transportu i rozładunku dostarczonego sprzętu musi zostać uwzględniony w cenie przedstawionej
za realizację przedmiotowego zamówienia.
3. Ceny przedstawione w złożonej ofercie za oferowany sprzęt muszą być stałe w okresie realizacji umowy
i niezależne od zmiany kursu złotego w stosunku do innych walut.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie sprzedawca
zobowiązany jest dokonać jego wymiany na sprzęt wolny od wad.
5. Oferowany sprzęt w ramach danego rodzaju (nazwy) musi być jednego producenta.
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......................................, ................................
miejscowość

data

.........................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO:.....................................................................................................................
TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………...
REGON:………………………………….… NIP: ………………………...…………………
Polski Związek Hokeja na Lodzie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02 – 366 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez Polski Związek Hokeja na Lodzie w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup sprzętu sportowego do gry w hokeja na lodzie", przedkładamy niniejszą ofertę
informując jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury udzielenia zamówienia
publicznego odstępując od własnych warunków realizacji zamówienia.

OFERTA PRZETARGOWA
dla CZĘŚCI nr ………………………..
1) Oferujemy wykonanie całości dostawy sprzętu objętego Częścią określoną w postanowieniach
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których
mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:
…………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) +
VAT w wysokości………………………………………………........................... zł.

(słownie

..................................................................................................................................zł.)
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co

daje

łączną

cenę

z

VAT

………………………………...........................................

zł

(słownie: ………………………………............................................................................ zł)*,
2) oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia;
3) Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu ……………... *dni kalendarzowych licząc od dnia
następującego po dniu podpisania umowy.
* - należy wypełnić

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
6) Okres gwarancji na oferowany asortyment wynosi…….. miesięcy.
* - należy wypełnić

7)

oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

8) oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze
umowy.
9) informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części
zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót**:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisać nie dotyczy
** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą podwykonawców.

10) informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków prawnych**:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na zasobach innych podmiotach wpisać nie
dotyczy.
** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w załączniku nr 2 do wzoru
formularza oferty część dotyczącą innych podmiotów.
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UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów należy wypełnić
załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty również w część dotyczącej innych
podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga aby podmioty na zasoby
których w zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca czynnie uczestniczyły w wykonaniu
zamówienia.

11) oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
12)

oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *
• - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika
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Załącznik nr 1 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany
przez
…………………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na konkursie ofert na Zakup sprzętu sportowego
do gry w hokeja na lodzie oświadczamy, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego SIWZ .

............................................., ............... 2016 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

Wykonawcy *

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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Załącznik nr 2 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................
(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Reprezentowany
przez
…………………………………………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w konkursie ofert na Zakup sprzętu sportowego do gry w hokeja na lodzie
oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp).

Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………...……….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

Wykonawcy *

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................., ............... 2017 r. ..………........................................................................................
miejscowość
data
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnika

Wykonawcy *
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30

Załącznik do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
(dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Zakup sprzętu sportowego

do gry w hokeja na lodzie”, po zapoznaniu się z firmami i adresami Wykonawców oświadczamy, że
(niepotrzebne skreślić):
- z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

............................................, ................
miejscowość

data

..………........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Załącznik do SIWZ

KALKULACJA CENOWA dla CZĘŚCI 1
Oferujemy sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

Lp.
1
2

Nazwa zamawianego sprzętu

Nazwa
oferowanego
sprzętu**

Cena
jednostkowa w
zł. brutto

Kije gracza WARRIOR QRL Pro W03,
Bauer X900,1X Vapor, CCM Ribcore
62K,RBZ 360,
Kije bramkarskie Bauer Vapor X900,
CCM 3.9 Warrior Swagger Pro

Ilość
zamawianego Cena brutto
sprzętu
za zamawianą
par/szt/
ilość
176
40

RAZEM*
* - Przedstawiona kwota musi być sumą cen przedstawionych w kolumnie 6. Cena z kolumny 6 musi być iloczynem ceny z kolumny 4 oraz wielkości zapotrzebowania na zamawiany sprzęt przedstawionej w kolumnie
5. Łączna cena zawarta w kolumnie 6 musi zostać wstawiona w pkt. 1 formularza oferty.

** - w przypadku zaoferowania innego (równoważnego) sprzętu niż wskazany w kol. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące, że oferowany
sprzęt jest równoważny do sprzętu wskazanego w kol. 2.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

............................................................
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Załącznik do SIWZ

KALKULACJA CENOWA dla CZĘŚCI 2
Oferujemy sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

Lp.
1
2

Nazwa zamawianego sprzętu

Nazwa
oferowanego
sprzętu**

Cena
jednostkowa w
zł. brutto

Buty z łyżwami gracza BAUER
1X,1S,X900, CCM Super Tacks, CCM
Jet Seed
Buty z łyżwami bramkarza Bauer Vapor
X900, CCM Tacks/50K, CCM
Tacks/40K

Ilość
zamawianego Cena brutto
sprzętu
za zamawianą
par/szt/
ilość
20

4

RAZEM*
* - Przedstawiona kwota musi być sumą cen przedstawionych w kolumnie 6. Cena z kolumny 6 musi być iloczynem ceny z kolumny 4 oraz wielkości zapotrzebowania na zamawiany sprzęt przedstawionej w kolumnie
5. Łączna cena zawarta w kolumnie 6 musi zostać wstawiona w pkt. 1 formularza oferty.

** - w przypadku zaoferowania innego (równoważnego) sprzętu niż wskazany w kol. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące, że oferowany
sprzęt jest równoważny do sprzętu wskazanego w kol. 2.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

............................................................
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Załącznik do SIWZ

KALKULACJA CENOWA dla CZĘŚCI 3
Oferujemy sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Nazwa zamawianego sprzętu
Rękawice Bauer S190. CCM Tacks
6052, Warrior QRL Pro
Nagolenia BauerS190,CCMTakcs
6052,Warrior QX Pro
Nałokietniki Bauer Vapor X900,CCM
6052 SR, Warrior QX Pro
Naramienniki Warrior Bauer N9000,
CCM Tacks 6052 SR QX Pro
Spodnie gracza Bauer S190, CCM
QLT 270/Tacks 5092 SR, Warrior QRL
Suspensor gracza Warrior
Kask hokejowy Bauer4500+ krata
Bauer 2100 biały, CCM FL60 biały ,
Warrior TX2 biały
Krata do kasków Bauer 2100,CCM
,Warrior
Szyba do kasków gracza Bauer Fischer
F 101, CCM,Warrior
ParkanyVapor X900, CCM EXTREME
FLEX III PRO/PREMIER Bauer Vapor
X900,Warrior Ritual G3 SR
Łapaczka Bauer Vapor X900, CCM
EFIII PRO/Premier PRO, CCM EF III
3.9/Premier 1.9 SR, Warrior GT SR

Nazwa
oferowanego
sprzętu**

Cena
jednostkowa w
zł. brutto

Ilość
zamawianego Cena brutto
sprzętu
za zamawianą
par/szt/
ilość
25
15
20
15
10
20
10
25
10
3

7
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12
13
14
15
16
17

Maska bramkarska Bauer PROFILE
950, CCM 1.9 Sen
Spodnie bramkarza Bauer Vapor
X900,CCM PREMIER PRO/EF III PRO,
Warrior RITUAL SR
Suspensor bramkarza Bauer Vapor
Goal,CCM JOCK SR ,Warrior
Ochrona szyi bramkarza CCM TC500
SR
Ochrona szyi bramkarza plexi Bauer
Vaughn 2200, CCM LEXAN
Ochrona kolan bramkarza Bauer
Suprim 1S,CCM PRO

2
2

3
4
4
4

18

Szyby do kasków Fischer

10

19

Kraty do Kasków CCM rozmiar M i L

10

RAZEM*
* - Przedstawiona kwota musi być sumą cen przedstawionych w kolumnie 6. Cena z kolumny 6 musi być iloczynem ceny z kolumny 4 oraz wielkości zapotrzebowania na zamawiany sprzęt przedstawionej w kolumnie
5. Łączna cena zawarta w kolumnie 6 musi zostać wstawiona w pkt. 1 formularza oferty.

** - w przypadku zaoferowania innego (równoważnego) sprzętu niż wskazany w kol. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące, że oferowany
sprzęt jest równoważny do sprzętu wskazanego w kol. 2.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

............................................................
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Załącznik do SIWZ

KALKULACJA CENOWA dla CZĘŚCI 4
Oferujemy sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

Lp.
1
2

Nazwa zamawianego sprzętu

Nazwa
oferowanego
sprzętu**

Cena
jednostkowa w
zł. brutto

Kije gracza Bauer X900,1X Vapor,
CCM Ribcore 62K,RBZ 360, WARRIOR
QRL Pro W03
Kije bramkarskie Bauer Vapor X900,
CCM 3.9 Warrior Swagger Pro

Ilość
zamawianego Cena brutto
sprzętu
za zamawianą
par/szt/
ilość
231
31

RAZEM*
* - Przedstawiona kwota musi być sumą cen przedstawionych w kolumnie 6. Cena z kolumny 6 musi być iloczynem ceny z kolumny 4 oraz wielkości zapotrzebowania na zamawiany sprzęt przedstawionej w kolumnie
5. Łączna cena zawarta w kolumnie 6 musi zostać wstawiona w pkt. 1 formularza oferty.

** - w przypadku zaoferowania innego (równoważnego) sprzętu niż wskazany w kol. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące, że oferowany
sprzęt jest równoważny do sprzętu wskazanego w kol. 2.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

............................................................
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Załącznik do SIWZ

KALKULACJA CENOWA dla CZĘŚCI 5
Oferujemy sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

Lp.

Nazwa zamawianego sprzętu

Nazwa
oferowanego
sprzętu**

Cena
jednostkowa w
zł. brutto

Ilość
zamawianego Cena brutto
sprzętu
za zamawianą
par/szt/
ilość

3

Parkany Vaughn Velocity 7 XF rozmiar
36+2
Parkany Vaughn Ventus LT 98 lub SLR
custom
Łapaczka Vaughn Ventus

4

Odbijaczka Vaughn Ventus

1

5

1

7

Odbijaczka Vaughn Custom
Spodnie bramkarza Vaughn Velocity V7
rozmiar xl
Kamizelka Vaughn Ventus SLR

8

Kamizelka Vaughn Ventus

1

9

Kamizelka Vaughn LT 98

1

10

Maska bramkarza Vaughn Custon

1

1
2

6

1
1
1

1
1

RAZEM*
* - Przedstawiona kwota musi być sumą cen przedstawionych w kolumnie 6. Cena z kolumny 6 musi być iloczynem ceny z kolumny 4 oraz wielkości zapotrzebowania na zamawiany sprzęt przedstawionej w kolumnie
5. Łączna cena zawarta w kolumnie 6 musi zostać wstawiona w pkt. 1 formularza oferty.

** - w przypadku zaoferowania innego (równoważnego) sprzętu niż wskazany w kol. 2 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące, że oferowany
sprzęt jest równoważny do sprzętu wskazanego w kol. 2.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

...........................................................
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UMOWA
Zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Warszawie, pomiędzy:
Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie, mającym siedzibę w Warszawie przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
a ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
działającym na podstawie ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
w rezultacie przyjęcia przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie przeprowadzonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu sportowego (zwanego dalej sprzętem) określonego w
Załączniku nr 1 do umowy.
§2
1.
Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od
Zamawiającego oraz zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Dostawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać opinię stwierdzającą zgodność
oferowanego sprzętu sportowego z wymogami bezpieczeństwa i higieny użytkowania, spełniającą
wymogi zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z
2003r. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997r. w
sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem
ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez
osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 1997r. Nr 63 poz. 395).
3.
Dostawca oświadcza, że posiada na oferowany sprzęt stosowne certyfikaty lub atesty
bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji.
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§3
Cena realizacji przedmiotu umowy wynosi …………………. zł. brutto w tym VAT w wysokości
……………………… zł.

1.

2.

3.
4.
5.

§4
Płatność za zakupiony sprzęt będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Dostawcę za rzeczywiście sprzedaną i dostarczoną do Zamawiającego ilość sprzętu sportowego
określonego w załączniku nr 1.
Należność będzie płatna przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Dostawcy
................................................................................................................................................
w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
Zwłoka w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych przez Zamawiającego.
Dostawca wystawi fakturę VAT za realizację umowy po jej całkowitym prawidłowym wykonaniu.
Zamawiający nie dopuszcza płatności czesiowych.
§5
Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia ..............2017r.

§6
1. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
3) Dostawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy określonego w § 5 umowy a termin
wyznaczony przez Zamawiającego został przekroczony o 7 dni,
4) Dostawca naruszył postanowienia § 2 ust. 2.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
1. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek i kar w niżej określonych
sytuacjach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury za dostarczony
sprzęt,
2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewłaściwe realizowanie przedmiotu umowy
o którym mowa w § 1 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3,
3) Dostawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o
40

którym mowa w § 3 wraz ze zwrotem kosztów przeprowadzenia przez Zamawiającego nowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewyższających wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające).
§8
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
§9
Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden dla Dostawcy
i jeden dla Zamawiającego.
§ 12
Wykaz załączników do umowy:
- Załącznik Nr 1 – oferta Dostawcy.
..................................................

....................................................

...................................................
(Zamawiający)

...................................................
(Dostawca)
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