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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 4 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 6 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 6 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  6 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

8 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

9 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 9 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 9 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 9 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

12 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 13 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

15 

ROZDZIAŁ XVIII Oferta z rażąco niską ceną 17 

ROZDZIAŁ XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

17 

ROZDZIAŁ XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 18 

ROZDZIAŁ XXI Informacja o możliwościach zmian w umowie 18 

ROZDZIAŁ XXII Informacje o podwykonawcach 19 

ROZDZIAŁ XXIII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  19 

ROZDZIAŁ XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 20 
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Przetarg nieograniczony  

o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO 

nr sprawy WNP/670/PN/2019 

 

I. TERMINY: 

1. Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego w dniu 01.08.2019 r.   

1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.08.2019 r.   

2. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

01.08.2019 r. 

Numer nadany przez  UZP: 581100-N-2019  

3. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 12 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 –  

w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria 

Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter) 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 – w siedzibie 

Zamawiającego  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój 

nr 0.25 (parter) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami 

w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 0.25). 

SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//bip.awl.edu.pl. 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

 

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                        https://www.awl.edu.pl/bip 
                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Jakub WESOŁOWSKI - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-666;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 

dalej SIWZ jest: 

4.1. Ustawa Pzp;  

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

4.3. Rozporządzenie 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 Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2479); 

4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128); 

4.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964 z późn. zm.);  

4.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1127); 

4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

4.8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993) 

4.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 

z późn. zm.); 

4.10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1025 t.j.); 

4.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); 

4.12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1830); 

4.13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1167 z późn. zm.); 

4.14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot główny - 37400000-2– artykuły i sprzęt sportowy; 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego, w ilościach 

i zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do 

SIWZ. 

1.2. Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu) musi być kompletny ze wszystkimi 

podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania 

oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym 

zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
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postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu, poprzez podanie 

producenta i nazwy (modelu lub typu itp.) określonego urządzenia. 

1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków 

towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być 

normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego przedmioty zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu 

zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne 

i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających 

oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

1.6. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

1.7. Za wniesienie towaru do magazynu mieszczącego się na terenie AWL odpowiada 

Wykonawca. 

1.8. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach SIWZ - 

zawierających nazwy przedmiotów wraz z opisem wymaganych właściwości oraz 

jednostki miary, ilość oraz rozmiar. 

1.9. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca 

udzieli na dostarczany asortyment co najmniej 12 miesięcy gwarancji zgodnie 

z warunkami określonymi przez producenta i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu. Okres 

udzielonej gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium Gwarancja 

w zakresie części od 1 do 4 
 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie jest podzielone na 4 części: 

I część – SPRZĘT SPORTOWY BASEN; 

II część – SPRZĘT SPORTOWY HALA; 

III część – SPRZĘT SPORTOWY SIŁOWNIA; 

IV część – SPRZĘT SPORTOWY ZIMOWY. 

 

4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on 

obowiązujący tylko dla danej części. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego 

istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 
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36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich. 

15. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. 06.08.2019 r.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy (części nr I – 

III), do 60 dni od dnia podpisania umowy (część nr IV). Termin realizacji podlega 

ocenie punktowej w kryterium Termin realizacji. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie  
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1.2. odpowiednio ppkt 2 i 3) niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna 

sytuacja, o której mowa powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2 odpowiednio ppkt 2) i 3) niniejszego 

rozdziału.  

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki, o których mowa: 

a) w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1)  niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie spełniał 

określone warunki, 

b) w pkt 1 pkt 1.2 ppkt 2) i 3) niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli 

potencjał łączny będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego. 

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – 

podstawa art. 24 ust 12 ustawy Pzp. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1   

pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje 
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zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu – w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.  

5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  nie wezwie wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów.  

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 

niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane; oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 
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1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego 

rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Jakub WESOŁOWSKI, fax. 261-658-425; tel. 261-658-666. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń 

i dokumentów: 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-

wartościowym stanowiący integralną część oferty, zawierający cenę jednostkową 

netto oferowanego przedmiotu dostawy, jego wartość netto i wartość brutto oferty 

(cenę oferty), nazwę handlową (w tym typ/model jeśli istnieje) i producenta 

oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczną 

identyfikację oferowanego produktu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik A do SIWZ. Każda kolumna formularza ofertowego musi 

zostać wypełniona, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu 

jako niezgodna z treścią SIWZ) 

2) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - załącznik nr 1; 

3)   jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

4) jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, 

a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe 

zalecenie ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  
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nie otwierać do dnia 12 sierpnia 2019 r.  do godziny 12.00 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy 
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ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2 

SIWZ; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz 

z tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/670/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale 

i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

5. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

8.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 

8.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i 

z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

8.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 2; musi 

w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

8.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

8.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana 

wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

9.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty należy 

wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 
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9.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w niniejszej 

SIWZ, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

(oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy 

członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp, 

w zakresie, o którym mowa w SIWZ, podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie); 

9.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ 

obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do 

liczby członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez pełnomocnika lub 

wszystkich członków konsorcjum; 

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 

11.00  w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, 

w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 9B (parter). 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

12 sierpnia 2019r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 

ofertach. 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty 

uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie. 

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego 

http://www.awl.edu.pl/
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asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 

z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc 

koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z 

cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ogółem netto/brutto ma wynikać z 

sumy cen netto/brutto poszczególnych elementów. 

6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

6.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia należy najpierw 

obliczyć jej wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością; 

wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty podatku 

VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji 

przedmiotu zamówienia (danego asortymentu); 

6.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji 

przedmiotu zamówienia należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość 

netto/brutto oferty – cenę oferty. 

7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty  

i rabaty, a w szczególności: 

7.1. Koszt sprzedaży, 

7.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

7.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

7.4. Opłaty pośrednie, 

7.5. Należności celne, 

7.6. Podatek VAT. 

8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień 

złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego 

jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego 

jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie 

ze sposobem obliczenia ceny. 

11. 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. 

12. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/670/PN/2019 

 

 15 

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

4. Oferty zostaną poddane ocenie, oddzielnie w każdej części zamówienia, w oparciu 

o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1) Cena brutto (C) 60 % 60 punktów 

2) Gwarancja (G) 20% 20 Punktów 

3) Termin realizacji (T) 20% 20 Punktów 

 

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie 

ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty dla danej części zamówienia. 

W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena brutto" 

 

Ad.2) Zasady oceny Gwarancja (G) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy kalendarzowych udzielonej 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia tj.:  

- w części nr 1 dla pozycji nr: 3, 

- w części nr 2 dla pozycji nr: 3,15,16,28,30,36, 

- w części nr 3 dla pozycji nr: 1, 7, 8, 15, 16, 

- w części nr 4 dla pozycji nr: 2,3,7,8,9.  

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku 

zaoferowania dłuższego, niż maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

punktowej maksymalny okres gwarancji (36 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie 

publiczne zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma 

punkty w kryterium Gwarancja wg wzoru: 
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Pi (G) = 
maxG

Gi
 • Max (G) 

gdzie: 

Pi (G) liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja” 

Gi Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i” 

Gmax 
Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich 

ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

Max (G) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Gwarancja” 

 

 

Ad 3) Zasady oceny Termin realizacji (T) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanego 

przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy w danej części 

zamówienia, wyrażonego liczbą dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy. 

Termin realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę dla części nr I - III nie może być 

dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy, zaś minimalny termin realizacji wynosi: 10 

dni. Termin realizacji dla części nr IV nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia 

umowy, natomiast minimalny termin realizacji wynosi: 30 dni. 

Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji danej części zamówienia, w której składa ofertę, 

dłuższy niż maksymalny termin określony w tej części, jego oferta zostanie uznana za 

niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania krótszego, niż minimalny, terminu 

realizacji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej minimalny termin realizacji w zakresie 

poszczególnych zadań, natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty termin 

realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy 

W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

Pi. = 
Ti

T min
 • Max T. 

gdzie: 

Pi. liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji” 

Tmin 
najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert 

Ti termin realizacji oferty „i” 

Max T. 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Termin realizacji” 

 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty w poszczególnych częściach zamówienia - Ocena 

punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 

ze zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta w danej części za poszczególne 

kryteria: 

Pi = Σ Pi (X) 

gdzie : 
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Pi ocena punktowa oferty "i"; 

Σ Pi (X) suma liczby punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. 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. 

 

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

1. 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 mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub faksem, z zastrzeżeniem art. 

94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-09-08
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5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego 

w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej 

następujące elementy: 

5.1. określenie celu gospodarczego, 

5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 

i rękojmi.  

6. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL 

niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi 

na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni 

od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy 

wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza 

Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. 

w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. 

w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w 

resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 

140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 

z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 

Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

5. W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji 

zamówienia, sprzęt stanowiący przedmiot umowy zostanie wycofany 

z produkcji/wycofany ze sprzedaży, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na 

sprzęt o parametrach nie gorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości zmiany 

ceny, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do 

umowy, a jedynie przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta 

o zaprzestaniu produkcji/wycofaniu ze sprzedaży wraz z pisemnym wnioskiem 

Wykonawcy o zatwierdzenie nowego sprzętu. 
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6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

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”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, 

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; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących 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;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− 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 (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); 

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

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Dnia: 15.07.2019 r. 

OPRACOWAŁ: 

Jakub WESOŁOWSKI   
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  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- 

-ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOSCIOWE-SPRZĘT SPORTOWY BASEN 

Lp 
Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość 

1. 

Deska do pływania                                                                                                
Wykonana z  pianki polietylenowej. Wyposażona w dwa otwory, które zapewniają 

pewny chwyt deski podczas użytkowania.                                                                                        

.• wymiary: 43 x 26 x 3 cm 9 (+/- 2 CM) 

• waga: 0,25 -0,3 kg 

• materiał: pianka polietylenowa 

• ergonomiczny kształt 

• dwa uchwyty na dłonie 

• odporna na uszkodzenia 

• kolor: niebiesko-biały 

szt. 30 

2. 

LINA NAWROTNA 2X15 
• Chorągiewki wykonane z nylonu 

• Taśma wykonana z poliestru 

• 255 x 355mm wymiar pojedynczej chorągiewki, 

• Kolory niebieski/biały 

• 2 linki nawrotowe po 15m każda 

m 30 

3. 

Zegar basenowy - startowy 

 zegar basenowy czterowskazówkowy (każda wskazówka w innym kolorze) 

posiadający wskazania sekundowe. Sztywna aluminiowa rama oraz wytrzymała szyba 

z pleksi umożliwia montaż na ścianie lub postawienie na posadzce. Istnieje możliwość 

wyposażenia zegara w pilota zdalnego sterowania, dzięki któremu można uruchamiać 

i zatrzymywać zegar. Pilot może obsługiwać nawet kilka zegarów jednocześnie lub 

każdy osobno. Na tarczy zegara umieszczenie logo AWL .Wzór logo zostanie 

przesłany elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy.  

Specyfikacja: 

•zasilany prądem 230V (przewód o długości min. 2 metry zakończony wtyczką lub 

możliwość wpięcia w puszkę elektryczną) 

•napięcie wewnętrzne mechanizmu bezpieczne 12V 

•mechanizm zegara oparty na silniczku krokowym nie posiadający opóźnień 

•zegar dostępny w rozmiarach 80 x 80 cm oraz 100 x 100 cm 

•przejrzysta i czytelna tarcza zegara 

szt. 1 

4. 

Znak basenowy 
Specyfikacja: 

• Wykonany z tworzywa sztucznego 

• Wymiary minimum 30cm x 30cm 

• Zamieszczony tekst  „Tor zajęty”  lub „ Tor zarezerwowany” 

szt. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/670/PN/2019 

 

 22 

 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- 

-ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOSCIOWE-SPRZĘT SPORTOWY HALA 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość 

1. Atrapa aluminiowa noża 
NÓŻ TRENINGOWY wykonany z twardego duraluminium, przeznaczony  dla osób 

ćwiczących techniki walki nożem oraz walczących sparingowo. Kształt, wzorowany na 

konstrukcjach dużych noży ratunkowych i przetrwania  w zestawie z pochwą i 

taktycznym pasem nośnym, może służyć, jako broń uzupełniająca do sparingowej walki 

w zwarciu, kiedy fechtunek długą bronią jest utrudniony.  

opis techniczny: 

długość całkowita: 290mm  

długość głowni: 150mm  

grubość głowni: 5mm  

masa całkowita: 160g 

przeznaczenie: 

Broń biała klasy S 

szt. 30 

2. ATRAPA GUMOWA NOŻA 
Atrapa wykonana jest w całości z gumy, nie posiada ostrych krawędzi. Stalowe, 

wewnętrzne wzmocnione powodujące, że narzędzie nie wygina się podczas treningu i 

zachowuje masę zbliżoną do oryginału. Nóż treningowy prosty wykonany z gumy, wąski 

i prosty.  

Wymiary 2,5 x 24 cm, waga 0,15-0,2 kg. 

 

szt. 30 

3. BUTY SPORTOWE 
• Kompozytowa płytka doskonale wyprofilowana zapewniająca świetną amortyzację, 

stabilizację oraz chroniąca stopę. 

• Dla lepszego odbicia zastosowano SR Touch. 

• Materiał AP+ zapewnia najwyższy poziom amortyzacji bez wpływu na zwiększenie 

masy buta. 

• O ochronę pięty dba materiał VS1 absorbujący siłę wstrząsów. 

• Unikalna konstrukcja Dynamotion Fit nadaje i zwiększa elastyczność buta.                                                          

Dura-Shield chroniąca palce podczas gry. Waga buta: ok. 300-400 g.  

para. 49 

4. Ciśnieniomierz do piłek. 
Manometr do mierzenia ciśnienia w piłce, między innymi do koszykówki. Mający 

oznaczenia do trzech dyscyplin - piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. 

W komplecie z igłą 

Obudowa metalowa 

Skala do 1,4bar i 20psi 

Odpowietrznik 

szt. 4 

5. DRES SPORTOWY 
Dres reprezentacyjny - równoważny z NIKE lub ASICS Klasyczny dres , materiał  Dri-

FIT powinien odprowadzać pot Dres treningowo - meczowy, powinien utrzymywać stałą 

temperaturę ciała. 

Wzdłuż rękawów niebieskie lampasy. 

W bluzie  meshowa podszewka. 

Spodnie  tyłu z kieszonką, zgięcia pod kolanami z otworami wentylacyjnymi. 

W pasie ściągacz i dodatkowo sznureczek. 

Nogawki rozpinane na dole na zamek. 

Materiał: Dri-FIT 100% bawełna 

rozmiary od M do XXL 

Na spodniach: lewa nogawka - logoAWL wytłaczane metodą sublimacji 

Na bluzie: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL wytłaczane 

metodą sublimacji.  

szt. 34 
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Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe ilości rozmiarów zostaną podane przesłane faksem lub mailem po 

zakończonej procedurze przetargowej 

6. Igła do pompki 
Wykonane ze stali, średnica gwintu 5mm, ze skuteczną gumową uszczelką, 5 sztuk w 

komplecie. 
szt. 10 

7. Karimata do Ćwiczeń   Podłoga sportowa czarna 15 / 20 mm 
• wymiary: 100 x 100 cm 

• grubość: 15 - 20 mm (do wyboru) 

• waga: 16,5 - 21.50 kg (w zależności od grubości) 

• gęstość: do 1150 kg / m³ 

• skład: oczyszczony granulat gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy 

• kształt: 24-zakładkowy puzzel (wyrób w pełni z formy, w 100% powtarzalny) 

• struktura: jednolita powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań 

• kolor: czarny (bez dodatków kolorystycznych) 

• instalacja: na gładkiej powierzchni, bez użycia kleju, spinanie zakładkami puzzla 

• obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt 

• modyfikacje: ręczne nacięcie struktury nożem i stopniowe pogłębianie 

• zastosowanie: siłownie, crossboxy, sale fitness, ciągi komunikacyjne 

• fazowanie zewnętrzne: (delikatnie ścięcia przy zewnętrznych krawędziach) 

• fazowanie wewnętrzne: (imitacja 4 elementów w obrębie płyty 100×100) 

• dwukrotnie zwiększona ilość zakładek puzzla z każdej strony 

 

szt. 4 

8. KOMPLET BRAMKARSKI  składa się z bluzy oraz spodenek. Bluza wykonana jest z 

poliestru MICRO TECH, co gwarantuje przewiewność. Bluza  nie przylega do wilgotnej 

skóry a wręcz transportuje wilgoci na zewnątrz. Dodatkowo system ABS Control w 

postaci silikonowych partii na zewnątrz bluzy zapobiega poślizgom. Spodenki wykonane 

z super trwałego, wzmacnianego rodzaju poliestru, który zapobiega mechaceniu się i 

efektowi, "pillingu”. Zastosowanie pianek neoprenowych zabezpiecza przed otarciami 

naskórka. 

Na spodenkach: lewa nogawka – logo AWL wytłaczane metodą sublimacji 

Na bluzie: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL wytłaczane 

metodą sublimacji.  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy 

kpl. 2 

9. KOMPLET KOSZYKARSKI 
• Cechy  

Dwustronna koszula czarno biała 

Okrągłe wycięcie pod szyją, bez rękawków 

Skład 90% poliester, 10 % elastyna, podwójna dzianina. 

Oddychający materiał regulujący temperaturę ciała. 

Technologia dri-fit. 

Lekka siatka. 

Numer z przodu na wysokości mostka – 12 cm. 

Logo Uczelni na wysokości klatki piersiowej – 12 cm. 

Numer z tyłu – 18cm. 

 

Dwustronne spodenki czarno białe 

Lekka siatka 

Technologia dri-fit. 

Wyposażone są w wewnętrzną bieliznę z dzianiny o podwójnym splocie. 

Numer na nogawce - 8 cm. 

Na spodenkach: lewa nogawka – logo AWL wytłaczane metodą sublimacji 

Na koszulkach: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL 

wytłaczane metodą sublimacji.  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy 

kpl. 12 
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10. KOMPLET LEKKOATLETYCZNY 
-składający się z koszulki Usain i spodenek Michael 

-oddychająca tkanina. materiał powinien być przyjemny dla ciała a  jednocześnie jego 

struktura powinna pozwalać na "oddychanie" koszulki i spodenek oraz wchłanianie potu 

- bielizna w spodenkach 

-kontrastowe wstawki, 

-płaskie szwy. 

Skład: 50% poliester  50% CoolDry 

-żakard 

-gramatura: 120 gr/m2  +- 125 gr/m2  

-kolor: żółto - czarny 

Rozmiary:  od S do XL 

Na spodenkach: lewa nogawka – logo AWL wytłaczane metodą sublimacji 

Na koszulkach: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL 

wytłaczane metodą sublimacji.  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy 

kpl. 28 

11. KOMPLET MECZOWY 

STRÓJ SIATKARSKI 
KOSZULKA: 

Kolor czarny. 

Koszulka bezrękawnik. 

Okrągłe wycięcie pod szyją. 

Skład 90% poliester, 10 % elastyna, podwójna dzianina. 

Oddychający materiał regulujący temperaturę ciała. 

Technologia dri-fit. 

Numer z przodu na wysokości mostka – 12 cm. 

Logo Uczelni na wysokości klatki piersiowej – 12 cm. 

Numer z tyłu – 18cm. 

SPODENKI: 

Technologia dri-fit. 

Wyposażone są w wewnętrzną bieliznę z dzianiny o podwójnym splocie. 

Numer na nogawce - 8 cm. 

Na spodenkach: lewa nogawka - logoAWL wytłaczane metodą sublimacji 

Na koszulkach: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL 

wytłaczane metodą sublimacji.  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy 

szt. 40 

12. KOSZULKA SPORTOWA 
Przewiewna, męska koszulka  typu polo z kołnierzykiem zapinanym na zamek, 

doskonała na trening lub mecz. Regularny krój nie krępuje i nie ogranicza ruchów, 

pozostawiając pełną swobodę. Miękki, elastyczny i oddychający materiał sprawia, że 

ubranie jest komfortowe. Jego meshowa struktura na plecach i rękawach wspomaga 

wentylację i cyrkulację powietrza. Dodatkowo koszulka posiada właściwości 

odprowadzania wilgoci na zewnątrz ubrania. Dzięki temu skóra pozostaje sucha. 

Oryginalne wykończenie nadaje wyjątkowy charakter. 

 Detale: kołnierz zapinany na zamek, elementy w kontrastowym kolorze 

Funkcjonalność: oddychająca, odprowadzająca nadmiar wilgoci 

Krój: regularny 

Kolor: odcień granatowego 

Materiał: elastyczny, przewiewny 

Skład: 100% poliester 

Na koszulce: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL wytłaczane 

metodą sublimacji.  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy 

szt. 46 
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13. Lina gimnastyczna do wspinania - wykonana z lin kręconych konopnych, średnica liny  

35mm , długość liny 7m. Element zawiesia stanowi stalowy uchwyt. Dolny koniec liny 

zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką z tworzywa. Zgodne 

z normą EN 913 oraz PN-N-97062:1996 

do produktu zamawiajjący wymaga dołączenia:  

-certyfikatu CE 

szt. 10 

14 Mata do ćwiczeń 
Materiał: pianka kauczukowa (EVA) 

Wymiary 1 puzzla: 100cm x 100cm + obrzeża ( po 4 krawędzie do każdej maty) 

Grubość: 4cm 

Kolorystyka:  szaro –pomarańczowa 

• Nie zawiera ftalanów, 

• Dwukolorowa, o obustronnej fakturze zewnętrznej drobnej kratki,   

• Lekka: 3,5-4kg  

• Przeznaczona: do pomieszczeń zamkniętych, 

• Łatwa w utrzymaniu czystości,  

• Na każdym brzegu zabezpieczona krawędzią o szerokości 2 cm, 

szt. 80 

15. Materac gimnastyczny antypoślizgowy 
Wymiary : 200 x 120 x 10cm; 

• Pokrycie: plandeka PCV; 

• Wkład pianka poliuretanowa wtórnie spieniona R-80kg/m3 

• Wzmocnione narożniki; 

• Uchwyty ułatwiające przenoszenie 

• Kolor niebieski, czarny z żółtymi narożnikami 

• Od spodu materiał antypoślizgowy 

szt. 5 

16. NACIĄG DO TENISA 
Naciąg multifilamentowy, przyjazny dla ręki. Rdzeń z polyamidu otoczony  10 wiązkami 

z włókien. Zapewniający bardzo dobre czucie każdego uderzenia. 

Rozmiar :   1,25 mm                                                                                         

Długość naciągu (m): 200 

Profil naciągu: gładki 

Struktura: multifilament 

Materiał: polyamid 

Właściwości: kontrola komfort dynamika czucie 

Kolor główny: naturalny 

szt. 1 

17. OCHRANIACZ PISZCZELI 
• Ochraniacze piszczeli i stopy profilowane, bardzo twardy wkład chroniący piszczel, 

wykonane ze skóry naturalnej, zapięcie na rzepy.  

• Nagoleniki NS-3 GEL zostały zaprojektowane specjalnie dla maksymalnego 

zabezpieczenia piszczeli i stopy zawodników do użytku na treningach, sparingach i 

zawodach w sportach walki. 

• Zbudowane ze specjalnych warstw najwyższej jakości pianki zapewniają maksymalną 

ochronę trenujących.  

• Wzdłuż przedniej części ochraniacza znajduje się bardzo duże pole z dodatkową 

wkładką żelową, która wzmacnia efekt ochrony piszczela.  

• Budowa ochraniaczy zapewnia komfort użytkującym poprzez specjalne profilowanie 

do kształtu podudzia.  

• Elastyczne ściągacze umieszczone pod stopą i z tyłu pięty zostały zaprojektowane w 

celu uniknięcia efektu przesuwania się ochraniacza.  

• Zapięcie na rzepy ze sprzączką powoduje idealne dopasowanie do nogi podczas 

treningu czy walki. 

• Idealne do treningu i zawodów w muay thai, low kick i K-1 i innych sportach walki. 

szt. 30 
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18. OKULARY GOGLE  
- zapewniające 100% ochrony przed UVA, UVB, UVC oraz z powłoką Supravision 

zapobiegającą parowaniu.  

-podwójne, cylindryczne szyby 

-pojedyncza pianka 

-membrana piankowa 

-gumowy pasek 

-kolor: czarny z szybą lasergold lite/ clear S1 o przepuszczalności światła od 43% do 

80%                                                                              

Rozmiar uniwersalny 

szt. 15 

19. PIŁKA DO KOSZA 
Piłka do koszykówki posiadająca najnowsze rozwiązanie głębokich kanalików między 

panelami oraz system odprowadzania wilgoci.   Wykonana z  skóry kompozytowej ZK 

microfibre. Przeznaczona do gry na hali (Indoor). 

1. Materiał ZK, wyposażony w zaawansowany system do odprowadzania wilgoci, 

zarówno tej od mokrej nawierzchni, jak od wilgotnej ręki.  

2. Wygładzony korpus wraz z kanałami . 

3. Najnowsza technologia nylonowego owinięcia. 

4. Dętka o podwyższonej jakości. 

Rozmiar 7 - 5 szt.  

Rozmiar 5 - 5szt. 

szt. 15 

20. PIŁKA LEKARSKA GUMOWA 5KG 

Piłka rehabilitacyjna/lekarska wykonana z gumy   

100.00% kauczuk butadienowy (BR), przeznaczona treningów siłowych i i rehabilitacji. 

Wodoodporna, może być używana jednocześnie w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.  

Niepodatna na odkształcenia. . Waga 5 kg - obwód 73 cm.  

Gwarancja min. 12 miesięcy. 

Certyfikat CE. 

szt. 15 

21. PIŁKA LEKARSKA 3 KG 
Piłka rehabilitacyjna/lekarska wykonana z  gumy  

100.00% kauczuk butadienowy (BR), preznaczona do do treningów siłowych i 

rehabilitacji.  Wodoodporna, może być używana jednocześnie w pomieszczeniach, jak i 

na zewnątrz. Niepodatna na odkształcenia. . Waga 3 kg - obwód 73 cm.  

szt. 15 

22. PIŁKA LEKARSKA 2 KG 
Piłka rehabilitacyjna/lekarska  gumy   

100.00% kauczuk butadienowy (BR), przeznaczona do treningów siłowych i 

rehabilitacji. Wodoodporna, może być używana jednocześnie w pomieszczeniach, jak i 

na zewnątrz. Niepodatna na odkształcenia. Waga 2 kg - obwód 60 cm. 

szt. 15 

23. PIŁKA NOŻNA 
-rozmiar 5, 

-powinna być szyta ręcznie, 

-materiał:  skóra syntetyczna, 

-waga: 420 - 445 g, 

-4 warstwy bawełniano-poliestrowe, 

-dętka powinna być wykonana z naturalnego lateksu,  

-kolor piłki: czerwony  

szt. 30 

24a, Plastrony startowe 
Zestaw nr.1  Plastron koloru białego szerokość w ramionach 39cm długość 40 cm 

,oblamówki pod szyją oraz z boku plastronu koloru czarnego, po obu bokach podwójna 

guma łącząca część tylną z przednią koloru czarnego minimum szerokości 3cm, na 

wysokości klatki piersiowej po środku plastronu numer koloru czarnego wysokość 15cm, 

szerokość 2cm.  

Po lewej stronie nad górną krawędzią numeru logo AWL. Na plecach numer koloru 

czarnego wysokość cyfr 20cm szerokość 2cm umieszczone w środkowej części plastronu 

pod numerem wyśrodkowany napis AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH kolor czarny. 

Materiał 100% Poliester dry fit  

W komplecie 100 sztuk, Plastrony zestawu nr. 1 mają być ponumerowane od 1 do 100 

kpl. 1 
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24b. Zestaw nr.2  Plastron koloru jasny grafit szerokość w ramionach 39cm długość 40 cm 

,oblamówki pod szyją oraz z boku plastronu kolor biały, po obu bokach podwójna guma 

łącząca część tylną z przednią koloru czarnego minimum szerokości 3cm, na wysokości 

klatki piersiowej po środku plastronu numer koloru białego  wysokość 15cm, szerokość 

2cm. Po lewej stronie nad górną krawędzią numeru logo AWL. Na plecach numer koloru 

białego wysokość cyfr 20cm szerokość 2cm umieszczone w środkowej części plastronu 

pod numerem wyśrodkowany napis AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH kolor biały. 

W komplecie 100 sztuk. Plastrony zestawu nr 2 mają być ponumerowane od 1 do 100 

Materiał 100% Poliester dry fit  

kpl. 1 

25. Plecak Sportowy równoważny do Campus 

Posiadający system nośny AIR FLOW– stosowany w większych plecakach miejskich. 

Budowa pleców oparta jest na systemie poduszek tworzących dystans między plecami 

użytkownika a plecakiem. Siatka, którą pokryte są poduszki łatwo pochłania wilgoć i 

utrzymuje ją z daleka od ciała. Szelki są ergonomicznie wyprofilowane i mają stały 

punkt mocowania. pojemność: 20-30 litrów. 

materiał: 100% poliester 

przybliżone wymiary: 48 x 20 x 28 cm +/- 5 cm 

regulowane szelki z wypełnieniem. 

obszerna komora główna. elementy odblaskowe. 

dwie boczne siatkowe kieszenie 

system nośny AIR FLOW 

profilowane szelki 

dwubiegowy zamek komory głównej. 

waga: 900 - 1050g 

szt. 10 

26. Płotek do tenisa stołowego 
Składane płotki ograniczające pole gry. Stelaż wykonany z czterech elementów z rurek 

stalowych w kolorze czarnym, banery z miękkiego PVC w kolorze zielonym lub 

niebieskim.  

 

szt. 16 

27. POMPKA DO PIŁEK 
Pompka ręczna  

 Wydajna pompka do pompowania piłek z elastycznym wężykiem.  

Wygodna konstrukcja, otwór na stopę ułatwiający wygodne pompowanie. 

W komplecie metalowa igła do piłek. 

Dane techniczne: 

wysokość 40-60 cm, 

waga   0,3-0,6 kg, 

szt. 4 

28. PORĘCZE GIMNASTYCZNE 
Regulacja szerokości: 41 - 61cm 

Regulacja wysokości: 160 - 210cm (co 5cm) 

Długość poprzeczek: 350cm 

Certyfikat: certyfikat Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej FIG 

 

Charakterystyka: 

- wyczynowe poręcze męskie dla zaawansowanych sportowców 

- poprzeczki z 3 wypełnieniami z włókna szklanego wzmocnione wielowarstwową 

sklejką 

- niezwykle stabilna dzięki stożkowatym wspornikom i sztywnej podstawie 

- wózek transportowy do zamówienia oddzielnie. 

szt. 2 
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29. PULSOMETR POLAR FT 2 lub równoważny 
Funkcje podstawowe: 

 data i dzień tygodnia  godzina (12/24h) 

język menu: Polski 

podświetlenie wodoszczelność - 30m 

Funkcje treningowe: 

HeartTouch - bezdotykowy przycisk 

Funkcje pomiaru wysiłku: automatycznie ustawiane limity HR (bpm) na podstawie 

wieku Polar OwnCode® (5kHz) ręcznie ustawiane limity HR (bpm) średnie i 

maksymalne tętno z treningu strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i 

wizualnym tętno - bpm 

Funkcje zapisu: 

pliki treningowe (z podsumowaniami) - 1 

W zestawie: 

 pulsometr FT2 

nadajnik Polar T31 kodowany 

 instrukcja w języku polskim 

szt. 2 

30. Robot robo pro junior 
ROBOT robo pro junior ; Kompaktowy automat z oscylatorem i zdalnym sterowaniem. 

Przydatny zarówno w szkoleniu początkowym, jak również w nieco bardziej 

zaawansowanym treningu technicznym. 

Charakterystyka: 

Posiada trzy funkcje wyrzutu piłek: rotację dolną, rotację górna i wyrzut bez rotacji. 

Regulacja tempa wyrzutu piłek: 3 - 28 m/sek. 

Regulacja częstotliwości wyrzutu piłek: 28 do 80 piłek na minutę.  

Trzystopniowy oscylator poziomego kąta wyrzutu. 

Regulacja wysokości wyrzutu za pomocą pokręteł w podstawie. 

Możliwość sterowania także za pomocą bezprzewodowego pilota. 

Stopnie obrotów poszczególnych wałków oraz częstotliwość wyświetlane na podstawie 

urządzenia. 

Pojemnik na 120 piłek. 

Waga brutto: 4-5 kg, netto - 2-3 kg. 

szt. 1 

31. Siatka do zbierania piłek ping pong 
• Wolnostojąca siatka służąca do wyłapywania piłek. Używana przy treningu na wiele 

piłek lub treningu serwisu. Można ją łatwo przemieszczać dzięki zamontowanym 

kółkom. 

szt. 1 

32. Spodnie Sportowe- długie w kolorze czarnym z Motion Protect technology utrzymuje 

ciepło i suchość w zróżnicowanej pogodzie oraz dobrze odprowadza nadmiar potu, po 

bokach dwie kieszenie chronione zamkami, elementy odblaskowe.  

Na spodniach: lewa nogawka – logo AWL wytłaczane metodą sublimacji 

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu wykonawcy. 

Szczegółowe ilości rozmiarów zostaną przesłane faksem lub mailem po zakończonej 

procedurze przetargowej. 

 

szt. 32 
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33. STOPER  
Powinien posiadać następujące funkcje 

- mierzy: czas okrążenia, łączny czas okrążenia i aktualny czas 

-mierzy czas do 9h 59min. 59,99sek. 

-pamięć dla 60 międzyczasów 

-funkcja prezentacji najszybszego, najwolniejszego i średniego 

-czasu okrążenia 

-licznik okrążenia 

-czasomierz 

-pomiar czasu do 9h 59min. 59sek. 

-dokładność pomiaru do 1/100 sek. 

-upływ wyznaczonego czasu sygnalizowany dźwiękiem 

-automatyczny restart po upływie wyznaczonego czasu 

-licznik powtórzeń pomiaru 

-tempo mierz 

-od 10 do 320 sygnałów na minutę 

-tempo podawane sygnałem dźwiękowym 

-wyświetla licznik sygnałów dźwiękowych i ustawioną wartość tempa 

-zegar (h : min. : sek) 

-kalendarz (dzień : miesiąc : rok) 

-alarm 

-format czasu 12 lub 24 godzinny 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

szt. 2 

34. Tablica wyników 
Tablica wyników 0-99pkt 

LICZYDŁO PUNKTÓW DO GIER SPORTOWYCH 

Tablica wynikowa do siatkówki i koszykówki 

Cyfry plastikowe mocowane za pomocą metalowych kółek 

Liczba setów 0-5 

Liczba punktów 0-99 

Tablica nadaje się też do koszykówki 

Tenisa stołowego itp. 

Rozmiar 55x30 cm 

szt. 1 

35. WORKI DO WALKI WRĘCZ 
Wysokość worka 150cm, Średnica 45cm, długość łańcucha 45cm, waga 60kg. Worek 

wyprodukowany jest z tworzywa które zawiera: warstwę konserwacji, warstwę lakieru 

ochronnego, warstwę plastyfikowanego PCW, siatkę oraz przeplot nylonowy. Łączenia 

wykonane podwójnymi szwami z nici rdzeniowych. Trójkątne mocowanie łańcucha na 

worku. Łączenia łańcucha spawane. Sznurowane zamykanie worka. Wypełnienie worka: 

dzianiny, zmielony filc, polar, tkaniny. 

szt. 8 

36. ZEGAR ELEKTRONICZNY SPORTOWY 
Cyfrowy zegar świetlny typu CZS25 d/c/t  zbudowany z super jasnych diod LED 

świecących w kolorze czerwonym lub białym służy do wizualnego przekazywania 

informacji: czasu (godziny, minuty, sekundy) z dokładnością centrum czasu tj. do 1sek. 

na 300000 lat, daty (dzień, miesiąc, dwie ostatnie cyfry roku), temperatury (w granicach 

-50°C do 70°C). 

Informacje są wyświetlane naprzemiennie, zalecane interwały czasowe wyświetlania to: 

dla czasu: 8 sekund, 

dla daty i temperatury: 4 sekundy. 

Możliwość zmiany interwałów przy konfiguracji zegara.                                                                   

NTP (ang. Network Time Protocol), protokół synchronizacji z zegarami atomowymi 

UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time). Zegary aktualizuje 

wskazania za pomocą sieci Internet , sieci LAN (Ethernet przewodowy)  lub sieci Wifi 

(Ethernet bezprzewodowy). czas ustawiany jest ręcznie za pomocą pilota dołączonego do 

zegara. 

Zegar posiada wewnętrzne podtrzymanie bateryjne zapewniające pracę nawet przy 

utracie połączenia z wzorcem czasu lub podczas przerw w dostawie zasilania. 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

szt. 2 
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  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- 

-ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOSCIOWE-SPRZĘT SPORTOWY- SIŁOWNIA 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość 

1. ERGOMETR  WIOŚLARSKI 
• Wodny system oporu, w  zbiorniku z poliwęglanu 

• 20 stopni oporu 

•  Długa szyna siedziska zapewnia trening również wysokim sportowcom. 

• Wyświetlanie: czas, trasa, prędkość, Wat, Pace, kalorie, puls, częstotliwość 

wiosłowania 

• Wejście USB na komputerze treningowym 

• Powierzchnia na stopy z regulowanymi podpórkami i paskami 

• Ergonomiczne siodełko, oparcie dostępne opcjonalnie 

• Maks. waga użytkownika - Wioślarz: 204 kg 

• Wymiary urządzenia rozstawionego min: (dł.) 190 cm x (szer.) 80 cm x (wys.) 85 cm  

Instrukcja obsługi w języku polskim 

szt. 2 

2. KETTLEBELL 16 KG   
Waga 16 kg 

średnica chwytu 35 mm     

• odlew jednoczęściowy 

 • płaski spód 

  • gładkie wykończenie pozwalające na utrzymywanie się magnezji 

  • gładka wygodna rączka 

dopuszczalna tolerancja wagi     +/- 3% 

szt. 2 

3. KETTLEBELL 20 KG  
 Waga 20 kg 

średnica chwytu 35 mm 

 • odlew jednoczęściowy 

  • płaski spód 

  • gładkie wykończenie pozwalające na utrzymywanie się magnezji 

   • gładka wygodna rączka 

dopuszczalna tolerancja wagi     +/- 3% 

szt. 2 

4. KETTLEBELL 32 KG   
Waga 32 kg 

średnica chwytu 35 mm 

• odlew jednoczęściowy 

 • płaski spód 

• gładkie wykończenie pozwalające na utrzymywanie się magnezji 

 • gładka wygodna rączka 

dopuszczalna tolerancja wagi     +/- 3% 

szt. 2 

5. KETTLEBELL 40 KG   
Waga 40 kg 

średnica chwytu 35 mm 

• odlew jednoczęściowy 

 • płaski spód 

 • gładkie wykończenie pozwalające na utrzymywanie się magnezji 

 • gładka wygodna rączka 

dopuszczalna tolerancja wagi     +/- 3% 

szt. 2 

6. Kettlebell  10kg 
• Kettel 10 kg  grubość rączki 12,5 cm, obwód kettla ''głowy'' 42 - 44 cm, średnica 

podstawy 9 cm, odległość boku od rączki do podstawy  10 cm, przestrzeń między rączką 

i głową 6 cm, szerokość rączki w najszerszym punkcie 20 cm, odległość od podstawy do 

szt. 6 
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napisu  - 3,5cm, odległość od podstawy do napisu z ilością KG 4.5cm, odległość od góry 

do napisu - 8cm, odległość od góry do napisu z ilością KG 10cm, średnica napisu  7 cm, 

średnica napisu z ilością KG - 5 cm 

7. Ławka odwrotna skośna do treningu mięśni brzucha 
Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń mięśni brzucha w pozycji poziomej oraz skośnej 

głową w dół wyposażone w tapicerowaną deskę  

o wymiarach 34 cm na  160 cm oraz w przenośny stojak metalowy z podstawą „imitacja 

drabinki gimnastycznej” umożliwiającej samodzielny zaczep do tej deski pod różnymi 

kątami. Deska wyposażona jest po obu końcach w odpowiednie urządzenia 

umożliwiające w zależności od potrzeb odpowiednią regulację ławki w pozycji poziomej 

lub skośnej. Na jednym końcu deski znajdują się haki umożliwiające zaczep deski o 

drabinkę przenośnego stojaka metalowego oraz miękkie uchwyty na stopy-palce stóp i 

pietę. Na drugim końcu deski od spodu znajduje się przegubowa podstawa na kółkach z 

możliwością blokady. Po zaczepieniu o odpowiedni szczebel drabinki i odciągnięciu 

podstawy, deska zawieszona jest w poziomie na wysokość będącej wymiarem dłuższym 

podstawy przegubowej.  Przeznaczenie – z leżenia tyłem, stopy zaczepione o chwyt 

wykonywanie skłonów tułowia w przód pod różnymi kątami. 

szt. 2 

8. Ławka prosta szeroka do wyciskania sztangi leżąc zespolona ze stojakami    
Wysokość: stojaki 125-130 cm ,ławka 40-45 cm 

Szerokość:170-175cm 

Długość:140-150 cm 

Waga: 60-62 kg 

Maksymalne obciążenie: 

400 kg 

Zajmowana powierzchnia: 

2,40-2,65 m2 

Profil konstrukcyjny: 

80 x 40 x 3 mm 

szt. 2 

9. OBCIĄŻNIK TALERZOWY 10 KG                                 Materiał: żeliwo powlekane 

gumą 

Waga: 10KG 

Kolor: czarny 

Średnica otworu: 50 mm 

szt. 8 

10. OBCIĄŻNIK TALERZOWY 15 KG                                 Materiał: żeliwo powlekane 

gumą 

Waga: 15KG 

Kolor: czarny 

Średnica otworu: 50 mm 

szt. 4 

11. OBCIĄŻNIK TALERZOWY 20 KG                                 Materiał: żeliwo powlekane 

gumą 

Waga: 20KG 

Kolor: czarny 

Średnica otworu: 50 mm 

szt. 4 

12. OBCIĄŻNIK TALERZOWY 25 KG                                  Materiał: żeliwo powlekane 

gumą 

Waga: 25KG 

Kolor: czarny 

Średnica otworu: 50 mm 

szt. 4 

13. OBCIĄŻNIK TALERZOWY 5 KG                                  Materiał: żeliwo powlekane 

gumą 

Waga: 5KG 

Kolor: czarny 

Średnica otworu: 50 mm 

szt. 8 
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14. STOJAK NA SZTANGIETKI CIĘŻKIE                    Wysokość:90-101 cm 

Szerokość:90-100 cm 

Długość:70-74 cm 

Waga:30-35 kg 

Maksymalne obciążenie:800 kg 

Miejsce na obciążenie:8 x MP-A001 

średnica 50 mm 

długość 25 cm 

Zajmowana powierzchnia: 0-70-0,74 m2 

Profil konstrukcyjny: 

80 x 40 x 3 mm 

szt. 1 

15. Zestaw gryfów wraz z obciążeniami                                                               Gryf 

olimpijski łożyskowany 2 szt. 

Max. obciążenie: 675 KG 

Waga gryfu: ok 20kg 

Wykonany ze stali chromowanej  średnica 50mm           Gryf do "Martwego Ciągu" 

Specyfikacja: 

Materiał: stal chromowana 

Uchwyt: radełkowany 

Średnica miejsca na obciążenie: 48 mm 

Średnica uchwytu: 32 mm 

Długość całkowita: 1700 mm 

Rozstaw rękojeści: 615 mm 

Maksymalne obciążenie: 450 kg 

Waga netto/ brutto: 29 / 31 kg                    OBCIĄŻNIKI: Materiał: stal nierdzewna 

pokryta gumą 

Średnica wewnętrzna otworu: 51 mm 

Średnice zewnętrzna: 450 mm 

Dostępne wagi: 5, 10, 15, 20, 25 kg 

Waga – kolor – grubość:  

5 kg- szary – 25 mm 

10 kg – zielony – 35 mm 

15 kg – żółty – 47 mm 

20 kg – niebieski – 55 mm 

25 kg – czerwony – 65 mm 

Zestaw zawiera po 2 talerze z każdej wagi 

kpl. 1 

16. Zestaw hantli gumowanych                                Zawartość zestawu 2 x hantla 2,5 kg  

2 x hantla 5 kg 

2 x hantla 7,5 kg 

2 x hantla 10 kg 

2 x hantla 12,5 kg 

2 x hantla 15 kg 

2 x hantla 17,5 kg 

2 x hantla 20 kg 

2 x hantla 22,5 kg 

2 x hantla 25 kg 

2 moduły stojaka MF-S002 

Waga stojak 113 kg 

hantle 275 kg 

kpl. 1 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- 

-ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOSCIOWE-SPRZĘT SPORTOWY 

ZIMOWY 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość 

1. 

Bielizna sportowa zimowa 
 Komplet męskiej bielizny termoaktywnej wykonany z  mieszanki materiałów: 

61% Wełna, 37% Poliamid, 2% Elastan. Zapewnia doskonałe odprowadzanie 

potu. Oddychający i szybkoschnący, nie elektryzuje się.  

Skład: bluza termoaktywna oraz spodnie termoaktywne  Bielizna hydrofilowa – 

powinna wchłonąć 35% wilgoci w stosunku do masy własnej. Bielizna hamuje 

powstawanie przykrych zapachów i rozwój bakterii. Zapewnia optymalną 

ciepłotę ciała, nie powodując jego przegrzania.Powinna posiadać specjalne strefy 

o podwyższonym stopniu wentylacji zapewniające szybki przepływ powietrza 

przy skórze. Bielizna , ciepła, elastyczna, antyalergiczna, łatwa w konserwacji, 

nie odkształca się i nie deformuje. Pozwala na optymalne dopasowanie do 

kształtu sylwetki. Doskonale nadaje się do stosowania w niskich temperaturach 

jako warstwa wewnętrzna ubioru. 

rozmiary od M do XXL  

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane faksem lub mailem po zakończonej 

procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy  

kpl. 3 

2. 

Buty narciarskie 
lekkie buty z grupy all-mountain, z konstrukcją w technologii Magnesium 

Backbone.Powinny gwarantować najwyższy poziom jazdy i wygodę podczas 

chodzenia. 

Quest 90 zapewnia połączenie komfortu jazdy z wygodą chodzenia. Specjalna 

warstwa na piszczelach gwarantująca doskonały przekaz sił i czucie na śniegu. 

System Magnesium Backbone umożliwia blokowanie lub uwalnianie tylnej 

części cholewki. 

3 mikro klamry z aluminium, 

Kolor: cry/blk 

model:2017/2018 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane faksem lub mailem po zakończonej 

procedurze przetargowej 

para. 1 

3. 

Buty narciarskie biegowe 

-BUTY FISCHER XC TOURING 2018 Damskie 
Przeznaczone do rekreacyjnego biegania techniką klasyczną model z grupy 

Cruising Sport o konstrukcji ułatwiającej precyzyjne odbicie. Podeszwa T4 

wykonana wyłącznie z Poliuretanu. Wygodna, bardziej elastyczna, o średniej 

twardości umożliwiająca łatwą kontrolę nad nartą na trasie. Osłona sznurówek z 

neoprenu skutecznie chroniąca przed zimnem i wilgocią. Zastosowanie 

technologii Thinsulate. Wodoodporne, nie ulegające deformacji. But 

wyposażony również w specjalne mocowanie do wszystkich dostępnych na 

rynku dodatkowych kołnierzy chroniących przed śniegiem i wilgocią. 

-BUTY FISCHER XC TOURING 2018 Meskie 
Przeznaczone do rekreacyjnego biegania techniką klasyczną model z grupy 

Cruising Sport o konstrukcji ułatwiającej precyzyjne odbicie. Podeszwa T4 

wykonana wyłącznie z Poliuretanu. Wygodna, bardziej elastyczna, o średniej 

twardości umożliwiająca łatwą kontrolę nad nartą na trasie. Osłona sznurówek z 

neoprenu skutecznie chroniąca przed zimnem i wilgocią. Zastosowanie 

technologii Thinsulate. Wodoodporne, nie ulegające deformacji. But 

wyposażony również w specjalne mocowanie do wszystkich dostępnych na 

rynku dodatkowych kołnierzy chroniących przed śniegiem i wilgocią 

para. 2 
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4. 

Czapka narciarska 
Dwustronna, dwukolorowa czapka o podwójnym splocie z dużym pająkiem po 

jednej stronie.  

Kolor czarno - szary 

•sportowy krój 

•podwójny żakardowy splot 

•logo-pająk  

Materiały: 95% akryl, 4% nylon, 1% elastyna 

szt. 15 

5. 

KASK NARCIARSKI 
Klasyczny  model w Technologii Hardshell z regulowany system wentylacji 

zapewniają maksymalny komfort. Posiada trzy rozmiary skorupy oraz system 

IAS pozwalają dopasować kask do różnych kształtów głowy. Wyjmowane uszy, 

oraz wyjmowana, antyalergiczna wyściółka. 

    

 Zapięcie Monomatic pod podbródkiem pozwalający na regulacje zapięcia jedną 

ręką, nawet w założonej rękawicy oraz komfortową, wielostopniową regulację. 

    Zamykany system wentylacji 

    Zapięcie headband dzięki któremu można  przymocować gogle do kasku 

    Posiada antyalergiczną wyściółkę 

    Możliwość zamocowania gardy slalomowej 

    Spełnia normy: EN 1077B / ASTM F2040 

    Waga 400 550g 

szt. 1 

6. 

KIJKI NARCIARSKIE 
-zawodnicze, zjazdowe kijki wyprodukowane z aluminium z  szerokim paskiem 

dla lepszego uchwycenia.                       

Grot:-Ice tip 

Pętla:-Wide strap 

Średnica:-18 mm 

Rękojeść:-Bi-material racing grip 

Talerzyk:-Sport basket 

do produktu zamawiający wymaga dołączenia:  

-certyfikatu CE 

-wysokość 120 – 125 cm 

para. 1 

6a. 

KIJE FISCHER XC SPORT lub równoważne 

Lekkie i wytrzymałe kije wykonane w 100% z fibreglass. Dla początkujących do 

biegów rekreacyjnych. Wyposażone w ergonomiczny uchwyt z regulowanymi 

paskami. Talerzyki zakończone wzmacnianymi metalowymi grotami. 
para. 2 
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7. 

KURTKA SPORTOWA ZIMOWA NARCIARSKA 
Właściwości 

• Wiatroodporny 

• Oddychający materiał 

• 3 warstwy 

• Materiał hydrofobowy 

• Reulowany kaptur 

• Odpinany kaptur 

• Wewnętrzny kołnierz z polaru 

• Ochrona podbródka 

• Regulowane mankiety 

• Otwór na kciuk 

• Zamki wentylacyjne pod pachami 

• Kieszeń na skipass 

• Ciepła podszewka 

• Wewnętrzna kieszeń na okulary 

• Kieszonka na telfon 

• Ukryta kieszonka 

• Otwór na słuchawki 

• Łapacz śniegu 

• Odpinany pas śnieżny 

• Regulowana talia 

• System Recco 

• Kieszonka na klucze 

• Ściereczka do okularów 

• Wszystkie szwy klejone 

• Wodoszczelne zamki 

Materiał 

• 360° Stretch 

• GORE-TEX 

• Primaloft gold eco 

Na kurtce: z przodu po lewej stronie (góra) - logo AWL, z tyłu napis AWL  

Wzory napisów i logo zostaną przesłane elektronicznie po wyłonieniu 

wykonawcy. 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane faksem lub mailem po zakończonej 

procedurze przetargowej 

szt. 15 

8. 

NARTY ATOMIC 
 Atomic Vantage X 80 CTI to narty z serii  wyjątkowo lekkich modeli 

systemowych, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach i 

zapewniają lepsze trzymanie krawędzi na twardym śniegu i oblodzonym podłożu 

. Dzięki węższej, 80-milimetrowej talii pozwalają wykonywać na stokach skręty. 

Wyposażono je w technologię Carbon Tank Mesh, czyli warstwę sztywnej, 

tkanej siateczki, która podnosi wytrzymałość nart, jednocześnie redukując ich 

wagę. Rdzeń Power Woodcore, konstrukcja Titanium Powered oraz rozwiązanie 

Cap Sidewall zapewniają solidne trzymanie krawędzi. Radykalny profil 3D – 

Exo Profile – dodatkowo zmniejsza siłę potrzebną do wykonania skrętu oraz 

jeszcze bardziej poprawia sztywność nart podczas jazdy po przygotowanych 

trasach. I 

kpl. 1 
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9. 

Narty biegowe męskie - 1 para 
Narty śladowe wyposażone w łuskę Vario Crown Narty w komplecie z 

wiązaniem.WAGA : 1.330g/M 

TALIOWANIE : 45-50-45 

PRODUKOWANE DŁUGOŚCI : L(184)  

WIĄZANIE : Tour Step In IFP (Auto) 

Technologia Wide Body 

Narty biegowe damskie- 1 para 

Narty śladowe wyposażone w łuskę Vario Crown Narty w komplecie z 

wiązaniem. 

WAGA: 1.310g/S 

TALIOWANIE: 45 - 50 - 45 

DŁUGOŚĆ:  M(174) 

WIĄZANIE: AUTO TOURING CLASSIC NIS NNN 

para. 2 

10. 

RĘKAWICE NARCIARSKIE   
-membrana: Membra-Therm Plus - zapewniająca 100% wodoodporności przy 

zachowaniu wysokiej przepuszczalności 

-izolacja: Thermoliner  

Cechy:  

wodoodporne,  

-system wentylacyjny,  

-taśmowe zabezpieczenie przed zgubieniem,  

-szmatka do nosa,  

-siatka wzmacniająca na dłoni,  

-krótki mankiet 

Profil: szerszy, maksymalnie trzymający ciepło 

Szczegółowe rozmiary zostaną przesłane faksem lub mailem po zakończeniu 

procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy. 

do produktu zamawiający wymaga dołączenia:  

-podbitej karty gwarancyjnej sprzętu 

para. 15 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/670/PN/2019 

 

 37 

11. 

SPODNIE NARCIARSKIE 
Momentum S.shell FZ Black 15/16   

Rozgrzewające spodnie z zamkiem na całej długości dzięki materiałowi Softshell 

zapewniające ochronę przed wiatrem z przodu ,elastyczny oddychalny tył, 

technologia MotionFit.  

Technologia: 

SMART SKIN™ 

Active fit– sportowy, profilowany krój. 

2 kieszenie boczne. 

Ściągacz. 

Elastyczna regulacja w talii. 

Nogawka rozpinana na zamek błyskawiczny. 

Odblaskowe logo z przodu i z tyłu. 

krój MotionFit 

Cechy: 

 

Rozciągliwość w każdym kierunku-Strategicznie rozmieszczone elastyczne 

wstawki (kliny) umożliwiają swobodny ruch we wszystkich kierunkach. 

technologia AdvancedSkin Shield chroniąca od wiatru i śniegu, zapobiegająca 

przechłodzeniu, dzięki oddychalności, odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz 

uwalnia nadmiar ciepła, pozwalając utrzymać stałą temperaturę ciała. 

Softshell Stretch 2L - elastyczny, dwuwarstwowy  

kolor: czarny 

rozmiar:            

DAMSKIE SPODNIE NARCIARSKIE   1 szt Lightning Softshell W 16/17 

spodnie Lightning Softshell z minimalną wysokością w talii, zapewniają komfort 

pod plecakiem, chronią przed wiatrem i mają małą masę, co zwiększa mobilność 

Technologia: 

SMART SKIN™ 

Active fit – sportowy, profilowany krój. 

1 kieszeń z przodu. 

Zamek w dolnej części nogawki. 

Ściągacz. 

Przeguby w kolanach. 

Odblaskowe logo z przodu i z tyłu. 

AdvancedSkin Shield  chroniąca od wiatru i śniegu, zapobiegająca 

przechłodzeniu, dzięki oddychalności, odprowadzająca wilgoć na zewnątrz oraz 

uwalniająca nadmiar ciepła, pozwalając utrzymać stałą temperaturę ciała. 

Częściowo elastyczne w talii. 

Trójwarstwowy softshell.  

rozmiar: 

kolor: czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                         

szt. 15 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 NR SPRAWY WNP/670/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem          
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średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane 

w SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

CZĘŚĆ I 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 3): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: … dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ II 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr. 3,15,16,28,30,36): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: … dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ III 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr. 1,7,8,15,16): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy)  

 

Termin realizacji: … dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ IV 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr. 2,3,7,8,9): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: … dni (minimum 30 dni, maksimum: 60 dni) 

 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane 

z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na 

zasadach określonych w SIWZ.  
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Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-

wartościowego dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 

32 RODO (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, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) 

zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w 

danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za 

naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym 

odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 

umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 

109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz 

przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

CZĘŚĆ I – SPRZĘT SPORTOWY BASEN 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość Cena jedn. netto zł Wartość netto zł VAT % Wartość brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1 DESKA DO PŁYWANIA szt. 30      

2 LINA NAWROTNA 2X12.5 m 30      

3 Zegar basenowy - startowy szt. 1      

4 Znak basenowy szt. 5      

RAZEM     

 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

CZĘŚĆ II – SPRZĘT SPORTOWY HALA 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 
Cena jedn.  

netto zł 

Wartość  

netto zł 
VAT % 

Wartość  

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1 Atrapa aluminiowa noża szt. 30      

2 ATRAPA GUMOWA NOŻA szt 30      

3 BUTY SPORTOWE para 49      

4 Ciśnieniomierz do piłek szt. 4      

5 DRES SPORTOWY szt 24      

6 Igła do pompki szt. 10      

7 Karimata do Ćwiczeń szt 4      

8 KOMPLET BRAMKARSKI kpl 2      

9 KOMPLET KOSZYKARSKI kpl 12      

10 
KOMPLET  

LEKKOATLETYCZNY 
kpl 28      

11 KOMPLET MECZOWY kpl 40      

12 KOSZULKA SPORTOWA szt 46      

13 LINA DO WSPINANIA szt 10      

14 MATA DO ĆWICZEŃ szt 80      

15 
Materac  

gimnastyczny antypośligowy 
szt 5      

16 NACIĄG DO TENISA szt 1      

17 OCHRANIACZ PISZCZELI szt 30      

18 OKULARY GOGLE szt 15      
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19 PIŁKA DO KOSZA szt 15      

20 PIŁKA LEKARSKA  5KG szt 15      

21 PIŁKA LEKARSKA 3 KG szt 15      

22 
PIŁKA LEKARSKA  

SYNT.2 KG 
szt 15      

23 PIŁKA NOŻNA szt 30      

24 Plastron startowy kpl 2      

25 PLECAK SPORTOWY szt 10      

26 Płotek do tenisa stołowego szt. 16      

27 POMPKA DO PIŁEK szt 4      

28 PORĘCZE GIMNASTYCZNE szt 2      

29 PULSOMETR POLAR FT 2 szt 2      

30 Robot robo pro junior szt. 1      

31 
Siatka do zbierania piłek  

ping pong 
szt. 1      

32 SPODNIE SPORTOWE szt 32      

33 STOPER ELEKTRONICZNY szt 2      

34 Tablica wyników szt. 1      

35 WORKI DO WALKI WRĘCZ szt 8      

36 
ZEGAR ELEKTRONICZNY  

SPORTOWY 
szt 2      

RAZEM  x  x 

 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ III – SPRZĘT SPORTOWY SIŁOWNIA 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1 ERGOMETR  WIOŚLARSKI szt. 2      

2 KETTLEBELL 16 KG szt 2      

3 KETTLEBELL 20 KG szt 2      

4 KETTLEBELL 32 KG szt 2      

5 KETTLEBELL 40 KG szt 2      

6 Kettlebell  10kg szt. 6      

7 
Ławka odwrotna skośna do 

treningu mięśni brzucha 
szt 2      

8 

Ławka prosta szeroka do 

wyciskania sztangi leżąc zespolona 

ze stojakami 

szt 2      

9 OBCIĄŻNIK TALERZOWY 10 szt 8      
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KG 

10 
OBCIĄŻNIK TALERZOWY 15 

KG 
szt 4      

11 
OBCIĄŻNIK TALERZOWY 20 

KG 
szt 4      

12 
OBCIĄŻNIK TALERZOWY 25 

KG 
szt 4      

13 
OBCIĄŻNIK TALERZOWY 5 

KG 
szt 8      

14 
STOJAK NA SZTANGIETKI 

CIĘŻKIE 
szt 1      

15 
Zestaw gryfów wraz z 

obciążeniami 
kpl 1      

16 Zestaw hantli gumowanych kpl 1      

RAZEM     

 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

CZĘŚĆ IV– SPRZĘT SPORTOWY ZIMOWY 

 

Lp. Nazwa towaru Jm. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

VAT 

% 

Wartość 

brutto zł 

Nazwa 

handlowa/ 

producent 

1 
BIELIZNA SPORTOWA 

ZIMOWA 
kpl 3      

2 BUTY NARCIARSKIE para 1      

3 Buty narciarskie biegowe para 2      

4 Czapka narciarska szt. 15      

5 KASK NARCIARSKI szt 1      

6 KIJKI NARCIARSKIE para 3      

7 
KURTKA SPORTOWA 

ZIMOWA 
szt 15      

8 NARTY ATOMIC kpl 1      

9 Narty biegowe para 2      

10 RĘKAWICE NARCIARSKIE para 15      

11 SPODNIE NARCIARSKIE szt 15      

RAZEM     

 

 

 

Data ................................         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SPORTOWEGO 

nr sprawy WNP/670/PN/2019 
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 
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2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.3 SIWZ  

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/670/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SPORTOWEGO 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą 

poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

………………….  – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  

upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 

WNP/670/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: ZAKUP  

WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SPORTOWEGO 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą ………………… na potrzeby AWL w ilości 

określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy o nazwach handlowych 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem 

asortymentowo-wartościowym. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w Załączniku nr 2 do umowy – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia.  

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (zgodnie z zakresem przedmiotowym 

określonym w załączniku nr 1) do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, 

w terminie do ……………………. 
2. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej, faksem lub mailem Zamawiającego o dacie dostawy 

z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wszelkie koszty wydania i wniesienia przedmiotu umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

obciążają Wykonawcę.  

  

§§  33  

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy 

cenę za cały przedmiot umowy, w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, zgodnie 

z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, tj.: 

a) ......................zł netto (słownie złotych:...................................................), 

b) ......................zł brutto (słownie złotych:...................................................), w tym 

c)  podatek VAT w wysokości ......................zł (słownie złotych:...................................................). 

2. Zapłata należności za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Ceny te zawierają wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość towaru, 
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jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:  

a) dostarczenia tylko i wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;  

b) posługiwania się nazewnictwem towaru zawartym w umowie;  

6. Osobami uprawnionymi przez strony umowy do czynności związanych z realizacją umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego …………………….. 

b) ze strony Wykonawcy …………………………….. 

7.    W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

8. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do 

zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.  

9.  Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub 

uzupełnienia różnic ilościowych w przedmiocie zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1.  W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) terminowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, 

b) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, 

c) rozładunku i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 

d) dostarczenia najpóźniej do chwili podpisania protokołu, do każdego egzemplarza sprzętu - 

wydrukowanej karty gwarancji oraz instrukcji w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi,  

e) dostarczenia przedmiotu umowy w pełni sprawnego, dotychczas nigdy nieużytkowany, ani 

nieuszkodzony, będący należycie opakowany, 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa            

i higieny pracy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub 

zaniechaniem działania i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na koszt własny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku                      

z wykonywaniem niniejszej umowy. 

5. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnego i zgodnego z zasadami realizacji dostaw w zakresie 

zależnym od Zamawiającego, 

b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób 

obciążyć wierzytelności (zapłata ceny) wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

a) 10% wartości niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie 

rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże z powodów leżących po jego stronie; 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części 

dostawy, za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy; 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień  opóźnienia w stosunku do terminu określonego na usunięcie wad lub usterek. 

2. Kary umowne oblicza się według wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych  

w Kodeksie cywilnym, w przypadku gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców. 

5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

6. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy. 
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§6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach 

prawa, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności: 

1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru towaru będącego 

przedmiotem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostarczony 

asortyment do chwili odstąpienia od umowy. 

b) gdy Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

3. Czynność odstąpienia od umowy musi zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 

szczegółową inwentaryzację wykonanych dostaw na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie 

braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, 

bez odrębnego wezwania; 

b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadaną dokumentację dotyczącą dostaw stanowiących przedmiot 

umowy. 

 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI  

1. Okres gwarancji na sprzęty określony w poz………..  wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy ..…….. 

miesięcy i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 

miesięcy od daty produkcji.  

2. Okres gwarancji na sprzęty nie wyszczególniony w ust 1, wynosi, zgodnie 12 miesięcy i liczy się od dnia 

sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji 

3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis lub serwis 

Wykonawcy, po udostępnieniu sprzętu Wykonawcy, na jego koszt. 

4. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, lub serwis 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.  

5. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy jeżeli w okresie gwarancji zostanie 

wykonanych 2 naprawy przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy i w sprzęcie wystąpi kolejna 

objęta gwarancją wada, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. 

6. Przez naprawę rozumie się wykonanie przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy czynności o 

charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości 

wymienionych części przy jednej naprawie. Naprawa specjalistyczna nie obejmuje czynności o charakterze 

konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji. 

7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad albo dokonania przez Autoryzowany Serwis lub 

serwis Wykonawcy istotnej naprawy sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

nowego sprzętu lub zwrócenia naprawionego sprzętu. W innych wypadkach, okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas upływający między dniem ujawnienia się wady, a dniem dostarczenia Zamawiającemu 

sprzętu po naprawie - jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. 

8. Okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej biegnie na nowo od chwili 

zwrócenia Zamawiającemu naprawionego sprzętu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

9. Termin od zgłoszenia usterki do wykonania naprawy i oddania do użytku Zamawiającemu towaru wolnego 

od wad, wynosi maksymalnie 21 dni roboczych. 

  

§§  88  

ROSTRZYGANIE SPORÓW 

11..  WW  rraazziiee  ppoowwssttaanniiaa  ssppoorruu  zzwwiiąązzaanneeggoo  zz  wwyykkoonnaanniieemm  uummoowwyy  ssttrroonnyy  zzoobboowwiiąązzuujjąą  ssiięę  wwyycczzeerrppaaćć  ddrrooggęę  

ppoossttęęppoowwaanniiaa  ppoolluubboowwnneeggoo,,  kkiieerruujjąącc  sswwoojjee  rroosszzcczzeenniiee  ddoo  ssttrroonnyy  pprrzzeecciiwwnneejj..    



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/670/PN/2019 

 

 51 

22..  SSttrroonnaa  zzoobboowwiiąązzaannaa  jjeesstt  ddoo  ppiisseemmnneeggoo  uussttoossuunnkkoowwaanniiaa  ssiięę  ddoo  rroosszzcczzeenniiaa  ww  cciiąągguu  2211  ddnnii  oodd  cchhwwiillii  

zzggłłoosszzeenniiaa  rroosszzcczzeenniiaa..    

33..  JJeeżżeellii  ssttrroonnaa  ooddmmóówwii  uuzznnaanniiaa  rroosszzcczzeenniiaa  lluubb  nniiee  uuddzziieellii  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  rroosszzcczzeenniiee  ww  tteerrmmiinniiee,,  oo  kkttóórryymm  

mmoowwaa  ww  uusstt..  22  nniinniieejjsszzeeggoo  ppaarraaggrraaffuu,,  ttoo  ssppóórr  bbęęddzziiee  rroozzssttrrzzyyggaannyy  pprrzzeezz  ssąądd  wwłłaaśścciiwwyy  ddllaa  ssiieeddzziibbyy  

ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..  

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b. Kodeksu cywilnego, 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

3. Integralną częścią umowy jest: 

 załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem asortymentowo-wartościowym; 

 załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

 załącznik nr 3 – protokół odbioru sprzętu. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest 

z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w  

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że: 

Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego 

użytkowania. 

Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty: 

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

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

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

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

Ewentualne uwagi:  

Technicznie sprzęt będzie sprawdzany sukcesywnie w miarę przyjmowania. Wszelkie zastrzeżenia, co do 

jakości będą przesyłane do wykonawcy w formie pisemnej. 

Podczas przyjmowania asortymentu stwierdzono niżej wymienione uwagi: 

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

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

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

Wyżej wymienione braki oraz usterki niezgodne z warunkami umowy nr 

………………….……………………… firma …………………………………………………………………. 

zobowiązuje się dostarczyć osobiście, w terminie do ………………………., do siedziby Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.  

 

 

 

 Przedstawiciel Zamawiającego          Przedstawiciel Wykonawcy 

 

……………………………..      ………………………….. 
 

 

Załącznik nr 3 
PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU 

 

Zgodnie z Umową nr …………………………………………… zawartą w dniu …………….... pomiędzy 
…………………………………………………………………………………………..……………………. a Akademią Wojsk 
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbył się w dniu ………………………. 
odbiór sprzętu  zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Lp. ASORTYMENT 
Ilość 

(szt.) 
Uwagi 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    


