SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM (BEZ NEGOCJACJI)
na dostawę amunicji dla Polskiego Związku Biathlonu

Numer postępowania: ZP 01/2021
Zamawiający:
Polski Związek Biathlonu
40-519 Katowice,
ul. Tadeusza Kościuszki 84

CZĘŚCI SWZ:
CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców
CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ III – Wzór umowy

Katowice, czerwiec 2021 r.
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I. Informacje o Zamawiającym:
Polski Związek Biathlonu
Adres: 40-519 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 84
NIP: 1180529687
REGON: 001088712
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.biathlon.com.pl
adres poczty elektronicznej : biuro@biathlon.com.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
godziny urzędowania: 8.00 do 16.00
Tel: 032 207 53 86
Fax: 032 207 53 87
Nr sprawy: ZP 01/2021
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w
dalszej części „Ustawą” lub „Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp Wartość zamówienia
nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie
mają przepisy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwroty mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający“– Polski Związek Biathlonu
b) „SWZ“ - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;
c) „Umowa“ - umowa w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszym
postępowaniem;
d) „Wykonawca“ - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku dostawę amunicji sportowej
do broni małokalibrowej używanej w biathlonie, dostawę takiej amunicji lub ubiega się
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego
e) „dokumenty zamówienia“– dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub
dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do
określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków
zamówienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa amunicji sportowej do broni małokalibrowej
używanej w biathlonie dla Kadr narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa Sportowego
w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży.
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a) amunicja sportowa STANDARD PLUS (SK LAPUA) lub równoważna do wielkości 445 000
szt.
b) amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA POLAR BIATHLON lub równoważna
do wielkości 42 000 szt.
2. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 35330000-6 Amunicja
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie
ilościowym. Zmniejszenie ilości zamawianego towaru nie może przekroczyć 50%
zamówienia. Z tego tytułu wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń
względem zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych w przedstawionym
asortymencie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część II SWZ - SWZ.
7. Amunicja musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155).
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
1) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,
2) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, to
przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2021 r. Wskazana data jest planowanym termin
realizacji zamówienia. Wskazanie tej daty uzasadnione jest koniecznością wydatkowania
środków z budżetu kultury fizycznej stanowiącej środki dotacyjne. Wykonawca zobowiązany
jest realizacji zamówienia zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego ww.
okresie w terminie 7 dni od daty składania przez Zamawiającego zamówień.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4
Ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający stawia warunek w w/w zakresie- posiadanie przez przedsiębiorcę wpisu do
właściwego rejestru
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia warunek w w/w zakresie- posiadanie stosownej koncesji w zakresie
obrotu bronią
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI.
1.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe;
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
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2.

3.

VII.

mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 1-6)
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy);
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4
Ustawy);
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Podmiotowe środki dowodowe.
1.
Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie (z art. 125 ust. 1 Ustawy) o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW..
2.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, przy czym zgodnie z treścią art. 393 ust. 4 Ustawy Wykonawca nie
podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz
w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit.
h;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych;
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) koncesje na podjęcie i prowadzenie działalności objętej zamówieniem, w tym wszelkie
aktualizacje.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenie/ oświadczenie o niezaleganiu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 3 do IDW Instrukcji dla Wykonawców w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
powyżej
6) opis techniczny oferowanej amunicji stanowiący załącznik do oferty
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w tym dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli
reprezentacja nie będzie wynikała z przedmiotowych rejestrów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
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9.

10.

11.
12.

13.

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do IDW.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do IWD
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że:
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust.
13, aktualne na dzień ich złożenia.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do IDW lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych
w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:”
Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu,
opisane
zostały
w
Instrukcji
użytkownika
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Instrukcjach
ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.
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4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi
150 MB.
6. 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.
7. Zamawiający
przekazuje
link
do
postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69afcfd6-13e2-4e00-ba34-f5366c7c9674
II – SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY
SKŁADANIA OFERT)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal „Formularza do komunikacji”.
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający posługują się numerem
ogłoszenia w BZP lub nr postępowania: ZP 01/2021.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: a.sebboua@biathlon.com.pl
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: a.sebboua@biathlon.com.pl
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Tomasz Bernat – w sprawach merytorycznych; e mail: t.bernat@biathlon.com.pl;
b) Agnieszka Sebboua – w sprawach proceduralnych, e mail: a.sebboua@biathlon.com.pl
VIII. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om.
2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza realizować część zamówienia przy pomocy
podwykonawcy/ów, zobowiązany jest oznaczyć w Formularzu oferty zakres zamówienia,
który będzie przez niego/nich realizowany.
IX. Wymagania dotyczące wadium
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 16 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym – w formacie danych .txt, rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, . ppt, .doc, .docx, .xlsx,
.pptx, .xps, .odt, .csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć
możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8,
10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Do przygotowania ofert konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji
do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do IDW. Do oferty należy
załączyć oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do IDW, w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie wraz z plikiem stanowiącym formularz ofertowy skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
7. Złożona oferta powinna zawierać zaszyfrowane według Instrukcji użytkowania systemu
miniPortalu niżej wymienione dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do IDW oraz
oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do IDW;
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty (w przypadku gdy umocowanie do jej złożenia nie
wynika z danych zawartych w dokumencie rejestrowym/ewidencyjnym) musi być złożone
w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do
tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie
pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również
notariusz;
3) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca
winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca
winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest
jawne, przy czym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 Ustawy.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przekazać w
wyodrębnionym pliku w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym
wskazaniem w nazwie pliku, że informacje w nim zawarte stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r.
do godz. 10:00
4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika, dostępnej na
miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.
9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do szyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
10. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy
użyciu którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu
awarii.
11. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez zamawiającego na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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12. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty cyfrowo ( liczbowo) i słownie w złotych
polskich, zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto/szt., podatek VAT, cena
brutto/szt. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Cena oferty nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy zawartej na postawie niniejszego
postępowania.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzn. Zamawiający będzie musiał rozliczyć podatek
od towarów i usług zamiast Wykonawcy), zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.), tj. w przypadku:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) mechanizmu odwróconego obciążenia,
3) importu usług lub importu towarów,
4. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, załączając
informację zawierającą:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku (cena netto);
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek
od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z w/w przepisami.
UWAGA: Brak powyższej informacji będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego
5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi łączna cena brutto oferty. Na podstawie
tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
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Liczba punktów zostanie ustalona według wzoru:
C min
Pi = --------------------- X 100
Ci
gdzie:
i – numer ocenianej oferty,
C min – najniższa łączna cena oferty spośród ocenianych ofert,
Ci – cena ocenianej oferty,
Pi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica
w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu spośród niewykluczonych z postępowania
Wykonawców, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie
uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów.
XV.
1.

2.

3.

4.

BADANIE OFERT.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub jej
istotnych części składowych.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 Ustawy.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie
powiadomiony o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
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najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o
unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/;
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi w CZEŚĆ III SWZ.
XIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o zamówienia publiczne Wykonawcy, jeśli miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. Zm.)

XX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców oferta musi spełniać
wymagania określone w art. 58 ustawy Pzp, w tym:
1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować
zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów
dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w innej walucie niż złoty polski.
XXII.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW, KTÓRYCH DANE
OSOBOWE ZOSTANĄ UJAWNIONE W OFERCIE WYKONAWCY).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polski Związek Biathlonu, ul. T.
Kościuszki 84, 40-519 Katowice, adres e-mail: biuro@biathlon.com.pl
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 01/2021 na
dostawę amunicji dla Polskiego Związku Biathlonu prowadzonym w trybie
podstawowym
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń
Administratora;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
XXVI. Wykaz załączników do Instrukcji dla wykonawców
- Załącznik nr 1- Formularz Oferty
- Załącznik nr 2- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
- Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków
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