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Ogłoszenie nr 656734-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Polski Związek Biathlonu: Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart
biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem,
wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Biathlonu, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Kościuszki
84 , 40-519 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32/2075386, e-mail a.sebboua@biathlon.com.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): www. biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)
Tak
www. biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www. biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Polski Związek Biathlonu
Adres:
40-519 Katowice; ul. Kościuszki 84

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa maszyny do wykonywania
profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku
Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.
Numer referencyjny: ZP 02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem
zamówienia jest „Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych
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metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz
szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.” Zamówienie będzie obejmowało szkolenie w siedzibie
producenta dla co najmniej 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, instalację przedmiotu zamówienia
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pierwsze uruchomienie maszyny oraz szkolenie na miejscu,
gdzie zostanie zainstalowana maszyna dla co najmniej 4 osób. 2. W szczególności w zakres zamówienia
wchodzi: 2.1. Maszyna do szlifów ze zintegrowaną pompą wodną, 3 noże diamentowe do nacinania
kamieni, zbiornik na wodę, kompresor do wytwarzania ciśnienia powietrza: - Bezszczotkowy napęd ,
zabezpieczony termicznie, z możliwością kontroli na monitorze. - Wałki napędowe ze stali nierdzewnej z
możliwością szybkiej I precyzyjnej zmiany kamieni szlifierskich. Nie powodujących wibracji z
automatyczną funkcją centrowana I ustawiania kamienia w osi A. - Możliwość użycia spiekanych kamieni
szlifierskich - Pneumatycznie sterowany mechanizm napędzający oraz dociskający kamień szlifierski.
Ustawiany I kontrolowany automatycznie w osi Z. - Pneumatyczne ramię dociskowe z napędzającym
kołem gumowym. Koło z regulowaną I kontrolowaną siłą docisku I prędkością obrotu. - Możliwość
łatwego dostępu do kamienia szlifierskiego w celu sprawdzenia jego jakości. Nieskomplikowany I szybki
system wymiany kamieni. - Automatyczną oraz manualną funkcję równania kamienia szlifierskiego oraz
sprawdzania jego ustawienia w osi X I Y - Obudowa w której znajduje się I pracuje kamień musi być
szczelna I wykonana ze stali nierdzewnej. Musi się w niej znajdować mechanizm napędowy z kamieniem
szlifierskim, oraz co najmniej 5 dysz generujących ciśnienie od 150 do 155 bar . Musi również posiadać
diamentowy nóż nacinający kamień . - Zbiornik na wodę o pojemności od 90 L do 110 L z pompą
wysokiego ciśnienia ( od 145 -155 bar) dla optymalnego czyszczenia kamienia szlifierskiego. - System
chłodzenia wody dla optymalizacji I utrzymania stałej temperatury kamienia podczas szlifowania
Techniczne wymagania : 1. Maksymalny rozmiar kamienia od 290 mm do 350 mm 2. Szerokość kamienia
dedykowana do nart biegowych od 70-75 mm z opcją do 140 mm 3. Maksymalna prędkość kamienia co
najmniej 1500 obrotów na minutę 4. Kontrola ustawienia I pracy kamienia w 4 osiach (X,Y,Z,A) 5.
Maksymalny rozmiar maszyny (LxWxH) 2350 -2500 -x 800-900x1750-1850 6. Waga 850-950kg 7.
Zasilanie 3 fazowe 380 Volt 8. Kompresor o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, średnia wydajność od
45 do55L/min. Suche powietrze 9. Maszyna jak I urządzenia z nią związane powinny posiadać wymagane
certyfikaty jakości I bezpieczeństwa. Gwarancja I serwis: 1. Gwarancja na całość minimum 2 lata 2. Pełen
serwis dostępny 24 h na dobę przez telefon oraz online. Przyjazd ekipy w najszybszym możliwym
terminie w razie nie usunięcia usterki przez telefon lub online. 3. Po okresie gwarancji serwis według
ustalonych wcześniej warunków 2.2. komputer z ekranem dotykowym i dedykowanym
oprogramowaniem; Monitor dotykowy zamontowany do maszyny (z możliwością demontażu do
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transportu) z wbudowaną pamięcią I oprogramowaniem do obsługi. Z opcją podłączenia komputera
zewnetrznego (laptop, tablet, pamięć USB). Oprogramowanie – dedykowane do nart biegowych z bazą co
najmniej 10 struktur sprawdzonych na zawodach najwyższej rangi. Z możliwością kreowania struktur na
ekranie komputera tzn: wzoru, głębokości , szerokości , kątów. Ustawianie I regulacja prędkości obrotu
kamieni szlifierskich. Ustawianie I regulacja siły docisku ramienia z kołem gumowym . Całość
obsługiwana za pomocą dotykowego ekranu komputera oraz myszki dostarczanej w komplecie z maszyną.
Wbudowana pamięć z możliwością zapisania I odtwarzania historii wykonanych struktur. 2.3. 3 kamienie
do szlifowania odpowiednio do ciepłych, średnich i zimnych struktur. 2.4. Dodatkowo: Szkolenie w
siedzibie producenta dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. Instalacja maszyny I
uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Dodatkowe szkolenie w miejscu
uruchomienia maszyny dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 42900000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92620000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 345000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-11

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Rozliczenie realizacji zamówienia z Wykonawcą musi nastąpić nie później
niż do 31.12.2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu w ramach art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8
Informacje dodatkowe 1.5. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 PZP. 1.6. W przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, dla każdego z Wykonawców
osobno.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2. Posiadają wiedzę i
doświadczenie dla zrealizowania zamówienia. Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje produkcję maszyn do
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wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro i
zrealizował dostawy maszyn o zbliżonych parametrach dla co najmniej 5 innych federacji
Biathlonowych na świecie. 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że zapewnia potencjał zasobów ludzki w ramach swojej struktury prawnoorganizacyjnej na poziomie co najmniej 50 osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku
wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w
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zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpis z KRS lub CEIDG lub innego rejestru, w którym przedsiębiorca jest wpisany Certyfikaty oraz
inne dokumenty, niezbędne dla prowadzenia działalności i realizacji dostawy przez wykonawcę
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku składania ofert
przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w
zakresie przeprowadzenia szkolenia - na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ.
Wykaz udostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem
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dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; na potwierdzenie spełnienia warunku o
którym mowa w SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- dokumentacja DTR, inne dokumenty urządzenia zgodnie z ogłoszeniem
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz ust 5 pkt 5 i 6
PZP Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej akapit 1, zastępuje je
dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dla wykonawców ubiegających się łącznie postanowienia niniejsze stosuje się
odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
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wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

0,75

doświadczenie 0,25

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony powyżej.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP .
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski lub Angielski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-10 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Polskiego Związku Biathlonu sekretariat biura Zarządu Otwarcie ofert
jest jawne o godzinie 12:10 w dniu 10 grudnia 2018 r. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert. Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust 1 PZP. Zamawiający unieważni
postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 PZP Zamawiający posiada uprawnienie do
unieważnienia postępowania w ramach art. 93 ust. 1a PZP O unieważnieniu postępowania Zamawiający
zawiadamia: - Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed terminem składania ofert; - Wykonawców, którzy złożyli ofertę – w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Zamawiający podaje uzasadnienie
faktyczne i prawne unieważnienia postępowania, za wyjątkiem ust 3. O wyniku postępowania
Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 PZP.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art.
94 ust. 2 PZP. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę
podpisuje pełnomocnik lub umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana. Wykonawca odpowiada za
zwłokę w dostawie urządzenia, za co Zamawiającemu przysługuje roszczenie do Wykonawcy w
wysokości 2 % wartości umowy brutto za każdy dzień

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

03.12.2018, 19:09

Część I SIW Z – Instrukcja dla Wykonawców

Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach
Ul. Kościuszki 84;
tel/fax (32) 207 53 86/ (32) 207 53 87
mail: biuro@biathlon.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 08:00 – 16:00

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 02/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ
MASZYNY DO STRUKTUR NART BIEGOWYCH
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

na zadanie pod nazwą: Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania
na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z
zakresu obsługi urządzenia.

Zatwierdzam:

__________________________________

Katowice, dnia 3 grudnia 2018 r.

1
Numer zamówienia: ZP 02/2018
Nazwa zamówienia: Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku
Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.

Część I SIW Z – Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja niniejsza zawiera 15 ponumerowanych stron.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1.
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DANE IDENTYFIKUJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO

1.1.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie pod nazwą: Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach (40-519) przy ul. Kościuszki 84,
zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000131363, posiadający nr NIP: 1180529687, REGON: 001088712.
Godziny pracy:
8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres skrzynki na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem:
a.sebboua@biathlon.com.pl
Strona internetowa na której są zamieszczone informacje odnoszące się do postępowania:
www.biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/

2.

DEFINICJE

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwaną „PZP”.

3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami PZP o wartości
szacunkowej poniżej progów kwotowych dla obowiązku przekazywania do opublikowania ogłoszeń dotyczących
zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2479).
Działając na podstawie art. 43 ust. 1 PZP Zamawiający wyznaczył 7 dniowy termin składania ofert. Zastosowanie
trybu wynika z konieczności zapewnienia terminowego wydatkowania środków publicznych uzyskanych w formie
dotacji celowej na potrzeby finansowania zamówienia.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty
wykonawcze do ustawy.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty
wykonawcze do ustawy
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart
biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem
oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia.” Zamówienie będzie obejmowało szkolenie w siedzibie producenta
dla co najmniej 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, instalację przedmiotu zamówienia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, pierwsze uruchomienie maszyny oraz szkolenie na miejscu, gdzie zostanie
zainstalowana maszyna dla co najmniej 4 osób.
2. W szczególności w zakres zamówienia wchodzi:
2.1. Maszyna do szlifów ze zintegrowaną pompą wodną, 3 noże diamentowe do nacinania kamieni, zbiornik na wodę,
kompresor do wytwarzania ciśnienia powietrza:
2.1.1. Bezszczotkowy napęd, zabezpieczony termicznie, z możliwością kontroli na monitorze.
2.1.2. Wałki napędowe ze stali nierdzewnej z możliwością szybkiej I precyzyjnej zmiany kamieni szlifierskich.
Nie powodujących wibracji z automatyczną funkcją centrowana I ustawiania kamienia w osi A.
2.1.3. Możliwość użycia spiekanych kamieni szlifierskich
2.1.4. Pneumatycznie sterowany mechanizm napędzający oraz dociskający kamień szlifierski. Ustawiany
i kontrolowany automatycznie w osi Z.
2.1.5. Pneumatyczne ramię dociskowe z napędzającym kołem gumowym. Koło z regulowaną i kontrolowaną
siłą docisku i prędkością obrotu.
2.1.6. Możliwość łatwego dostępu do kamienia szlifierskiego w celu sprawdzenia jego jakości.
Nieskomplikowany I szybki system wymiany kamieni.
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2.1.7. Automatyczną oraz manualną funkcję równania kamienia szlifierskiego oraz sprawdzania jego
ustawienia w osi X I Y
2.1.8. Obudowa w której znajduje się I pracuje kamień musi być szczelna I wykonana ze stali nierdzewnej.
Musi się w niej znajdować mechanizm napędowy z kamieniem szlifierskim, oraz co najmniej 5 dysz
generujących ciśnienie od 150 do 155 bar. Musi również posiadać diamentowy nóż nacinający kamień.
2.1.9. Zbiornik na wodę o pojemności od 90 L do 110 L z pompą wysokiego ciśnienia (od 145 -155 bar)
dla optymalnego czyszczenia kamienia szlifierskiego.
2.1.10. System chłodzenia wody dla optymalizacji i utrzymania stałej temperatury kamienia podczas
szlifowania
2.1.11. Techniczne wymagania:
a) Maksymalny rozmiar kamienia od 290 mm do 350 mm
b) Szerokość kamienia dedykowana do nart biegowych od 70-75 mm z opcją do 140 mm
c) Maksymalna prędkość kamienia co najmniej 1500 obrotów na minutę
d) Kontrola ustawienia I pracy kamienia w 4 osiach (X,Y,Z,A)
e) Maksymalny rozmiar maszyny (LxWxH) 2350 -2500 -x 800-900x1750-1 850
f) Waga 850-950kg
g) Zasilanie 3 fazowe 380 Volt
h) Kompresor o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, średnia wydajność od 45 do55L/min. Suche
powietrze.
i) Maszyna jak I urządzenia z nią związane powinny posiadać wymagane certyfikaty jakości
i bezpieczeństwa.
2.1.12. Gwarancja I serwis:
a) Gwarancja na całość minimum 2 lata
b) Pełen serwis dostępny 24 h na dobę przez telefon oraz online. Przyjazd ekipy w najszybszym
możliwym terminie w razie nie usunięcia usterki przez telefon lub online.
c) Po okresie gwarancji serwis według ustalonych wcześniej warunków
2.2. Komputer z ekranem dotykowym i dedykowanym oprogramowaniem;
2.2.1. Monitor dotykowy zamontowany do maszyny (z możliwością demontażu do transportu) z wbudowaną
pamięcią i oprogramowaniem do obsługi.
2.2.2. Z opcją podłączenia komputera zewnętrznego (laptop, tablet, pamięć USB).
2.2.3. Oprogramowanie – dedykowane do nart biegowych z bazą co najmniej 10 struktur sprawdzonych
na zawodach najwyższej rangi. Z możliwością kreowania struktur na ekranie komputera tzn.: wzoru,
głębokości , szerokości , kątów.
2.2.4. Ustawianie i regulacja prędkości obrotu kamieni szlifierskich.
2.2.5. Ustawianie i regulacja siły docisku ramienia z kołem gumowym.
2.2.6. Całość obsługiwana za pomocą dotykowego ekranu komputera oraz myszki dostarczanej w komplecie
z maszyną.
2.2.7. Wbudowana pamięć z możliwością zapisania I odtwarzania historii wykonanych struktur.
2.3. 3 kamienie do szlifowania odpowiednio do ciepłych, średnich i zimnych struktur.
2.4. Dodatkowo:
2.4.1. Szkolenie w siedzibie producenta dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego.
2.4.2. Instalacja maszyny i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.4.3. Dodatkowe szkolenie w miejscu uruchomienia maszyny dla minimum 4 osób wskazanych przez
Zamawiającego
3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy pomiędzy
Stronami
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4.2.

KODY CPV

• Główny kod CPV: 42900000-5: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
• Dodatkowy kod CPV: 92620000-3: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5.

TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach:
1.1.1.

Etap I Dostawa maszyny, instalacja we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, pierwsze
uruchomienie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania przez Strony Umowy.

1.1.2.

Etap II Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie wykonawcy oraz producenta w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony umowy.
2. Harmonogram realizacji zamówienia:
2.1. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 11.12.2018 r.
2.2. Data zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2018 r.
2.3. Rozliczenie realizacji zamówienia: nie później niż do 31.12.2018 r.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBY OCENY ICH SPEŁNIENIA

6.1.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie dla zrealizowania zamówienia.
Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje produkcję i dostawy maszyn do wykonywania profesjonalnych
struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro,
b) realizował dostawę w ostatnich 5 latach dla co najmniej 5 innych federacji Biathlonowych maszynę o zbliżonych
parametrach.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami
a)

Zatrudnia w ramach swojej struktury prawno- organizacyjnej co najmniej 50 osób.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będzie ich łączne doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy.
1.5. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 PZP.
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1.6. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 PZP.
1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1.1..5. i 6.1.1.6 IDW, dla każdego z
Wykonawców osobno.
6.2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA
PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PZP WRAZ Z OFERTĄ

1. Oferta zgodna z wymogami określonymi w ramach SIWZ
2. Wypełniony i podpisany wykaz osób, oraz doświadczenia w realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzony poprzez
kopie referencji.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 6.1.1.5 i 6.1.1.6. IDW;
3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 6.1.1.1-6.1.1.3.
IDW.
4. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do
złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa
przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
5. Wszelkie dokumenty dopuszcza się składanie w formie pisemnej lub pisemnej- elektronicznej.
6. W przypadku składania ofert przez podmioty posiadające siedzibę za granicą koniecznym jest również
przedłożenie tłumaczenia oferty oraz załączonych dokumentów w języku polskim.
6.3.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem przewidzianej w SIWZ procedury odwróconej, w
oparciu o zasady wynikające z ustawy PZP.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
6.4.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNEGO PODMIOTU I PODWYKONAWSTWO

Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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6.5.

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 PZP
1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Odpis z KRS lub CEIDG lub innego rejestru, w którym przedsiębiorca jest wpisany Certyfikaty oraz inne dokumenty,
niezbędne dla prowadzenia działalności i realizacji dostawy przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
2. W zakresie kryteriów selekcji:
2.1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie
przeprowadzenia szkolenia - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.1.3. IDW.
2.2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z
przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.1.2. IDW.
6.6.

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 PZP

6.7.

Dokumentacja DTR oraz inne dokumenty urządzenia zgodne z ogłoszeniem.

1.

2.

WYKAZ
DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA
POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 PZP
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz,
odnośnie do skazania na za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3.

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 PZP;
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;
9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

6.8.

ZAGADNIENIA DODATKOWE

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art.24 ust 1 pkt 13,14 i 21 PZP
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.4.1. akapit 1 IDW powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej akapit 1, zastępuje je dokumentem zawierającym
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
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lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dla wykonawców ubiegających się
łącznie postanowienia niniejsze stosuje się odpowiednio.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

7.

7.1.

POSTĘPOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się.

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6.

Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

7.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.

Procedura odwrócona: zamawiający informuje, że stosownie do art. 24aa ust. 1 PZP najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – INFORMACJE OGÓLNE

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
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kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
7. Kontakt z Wykonawcą następować będzie z adresu e-mail: a.sebboua@biathlon.com.pl
7.3.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, jak również stanowi załącznik do
niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP).
Wykonawca winien wykazać, że przedmiotowe informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., tzn:
4.1. zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji,
4.2. zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
4.3. Wykonawca podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony powyżej.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP .
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
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miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf)
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej
oferty.
7.4.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – nie dotyczy składania oferty

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń w toku
postępowania składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.5.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert.
3. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieści je na
stronie internetowej: www.biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/
5. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.
6. Zmiana treści SIWZ: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.
7. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść
zmiany na stronie internetowej: www.biathlon.com.pl/strefa-polskieg-zwiazku-biathlonu/zamowienia/
8. Zamawiający przedłuży określony w części termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

7.6.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Oferty można składać do dnia 10.12.2018 r. , do godz. 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. , o godz. 12.10.
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4. Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Polskiego Związku Biathlonu
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

7.7.

Termin ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą: do dnia 09.01.2019 r. (30 dni). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

8.

8.1.

OCENA OFERT

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie.

2.

Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3.

Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Istnieje możliwość
rozliczeń w walutach obcych.

5.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

6.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

7.

Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie
będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy)

8.

Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością

9.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

10.

Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w
celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio
z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed
złożeniem oferty

11.

Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy

12.

Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
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13.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej
z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem
oferty

14.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 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

15.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych
rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200,POZ. 1679, Z PÓŹN. ZM.) pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; wynikającym
z przepisów prawa ochrony środowiska powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

8.2.

KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

2.

Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

3.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1.1.

KRYTERIUM CENA - 75 %

1.2.

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE DOSTAWY urządzeń, wykonawca za każdą zrealizowaną dostawę maszyny na rzecz innej
federacji międzynarodowej otrzyma 5 % , łącznie nie więcej niż 25 %

2.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców
w zakresie każdego z ww. kryteriów.

3.

Ocena wg kryterium ,,Doświadczenie Dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy
zawartą w ofercie- ilości przeprowadzonych dostaw w ostatnich 5 latach.

4.

Najkorzystniejszą ofertę w poszczególnym pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów z
ww. kryteriów. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów., gdzie 1 % to 1 punkt.

5.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla
Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.
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6.

Prostowanie omyłek: Zamawiający poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

8.3.

WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium
8.4.

ODRZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 PZP.

2.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 PZP

3.

Zamawiający posiada uprawnienie do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

4.

Zamawiający posiada uprawnienie do unieważnienia postępowania w ramach art. 93 ust. 1a PZP.

5.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia:
5.1. Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed terminem składania ofert;
5.2. Wykonawców, którzy złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.

6.

8.5.

Zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania, za wyjątkiem ust 3.

PROCEDURA PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92
ust. 1 i 2 PZP.

2.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 PZP.

3.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa

3.1.

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

3.2.

umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta
tych Wykonawców zostanie wybrana.

4.

Wykonawca odpowiada za zwłokę w dostawie urządzenia, za co Zamawiającemu przysługuje roszczenie do
Wykonawcy w wysokości 2 % wartości umowy brutto za każdy dzień

8.6.
1.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – POUCZENIE
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych
w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g PZP).
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8.7.
KLAZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

2.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail : biuro@biathlon.com.pl lub pisemnie na
adres Zamawiającego.

3.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj.
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą PZP.

4.

W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj.
zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

5.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

6.

Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i
przepisów wykonawczych do tej ustawy.

7.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP.

8.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9.

Osoby, których dane są przetwarzane posiadają następujące uprawnienia:

9.1.

prawo dostępu do danych osobowych;

9.2.

prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania)

9.3.

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

9.4.
10.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

Osoby, których dane są przetwarzane nie posiadają następujących uprawnień, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lub wykonanie umowy:

10.1. prawo do usunięcia danych osobowych;
10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
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10.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
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