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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

pn. „zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu szermierczego” 

CPV 37.40.00.00-2 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Polski Związek Szermierczy 

ul. Grójecka 65a 

02-094 Warszawa 

 j.slupski@pzszerm.pl 

www.pzszerm.pl             

1. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 

2. Zamówienie dotyczy zakupu i dostawa specjalistycznego sprzętu szermierczego. 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej SIWZ): www.pzszerm.pl 

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu szermierczego – kod CPV 

37.40.00.00-2 wymienionego poniżej w tabeli nr 1. Sprzęt należy dostarczyć w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego znajdujące się na terenie miasta st. Warszawy. 
Tabela Nr 1 

L.p. Asortyment Ilość Symbol 

1 Klinga floretowa  267 EF 28P 

2 Klinga szablowa 267 S 20 

3 Klinga szpadowa 267 ED 28P 

    

                 Specyfikacja: 

4.1. Klingi szpadowe, floretowe, szablowe – musza posiadać certyfikaty międzynarodowej federacji 

szermierczej (FIE). 

4.2. Cały sprzęt specjalistyczny musi wypełniać wymogi zawarte w regulaminie międzynarodowej federacji 

szermierczej (FIE) – Material Rules, które znajdują się na stronie Polskiego Związku Szermierczego 

www.pzszerm.pl oraz na stronie Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE) www.fie.ch  

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia zamawianego asortymentu w 

poszczególnych transzach.  

4.4. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w asortymentu w specyfikacji technicznej firmy AllstarAllstar 

Fecht-Center GmbH & Co.KG.  

4.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za 

równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o cechach 

nie gorszych niż określony w SIWZ.  

4.6. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane 

umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji z Tabeli Nr 1 (np. karty 

katalogowe, charakterystykę produktu, wzory, itp.). 

4.7. W przypadku ofert równoważnych Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek, na mocy § 13 

ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, 
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 roku poz. 1126) w postaci jednej sztuki asortymentu równoważnego dla każdej pozycji (1-3). 

Dostarczona próbka będzie podlegała testom porównawczym (w stosunku do sprzętu firmy Allstar) 

przeprowadzonym przez komisję techniczną pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Związku 

Szermierczego.  

4.8. Zwrot próbek nastąpi zgodnie z art. 97 ustawy Pzp. 

4.9. Okres gwarancji na w/w sprzęt nie może być krótszy niż 2 lata od terminu dostawy do magazynu 

Polskiego Związku Szermierczego. 

4.10. Warunki realizacji zamówienia określa pkt 8 SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe usługi lub powtórzenia usług na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. 

poz. 1579 ze zm.). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Termin wykonania zamówienia: 

 do 15.12.2017r. włącznie. 

11. Warunki udziału w postępowaniu: 

11.1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a. 

11.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP. 

11.3. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229), chyba że  wykaże, że istniejące między nim, a 

innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 

12.1. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą 

oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ. 

12.2. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.2 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą 

oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. 

12.3. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.3 Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem 

załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody, że istniejące między nim, a innymi członkami 

grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów złożą dokumenty zgodnie z pkt. 16 SIWZ. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 17 SIWZ. 

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 Cena oferty      - 100% 

Opis sposobu przyznawania punktów ofercie określa pkt. 24 SIWZ. 

14. Wadium. 

 Zamawiający nie wymaga wadium. 

15. Termin i miejsce składania ofert. 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do: 06.12.2017r. godz. 15:30. 



15.2. Oferty przesłane pocztą lub kurierem należy przesyłać na adres Zamawiającego wskazany 

w ogłoszeniu. Oferty muszą dotrzeć do siedziby Zamawiającego przed terminem wskazanym  

w pkt. 15.1. 

15.3. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

16. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 04.01.2018r. 

 

17. Zmiany umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy na warunkach określonych w pkt. 38 SIWZ. 

 

 

Dyrektor Generalny 

Polskiego Związku Szermierczego 

 

/-/ Jacek SŁUPSKI 


