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03/2020                    Warszawa, 02.10.2020 r. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

pn. „zakup i dostawa plansz, aparatów i bębnów szermierczych” 

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 plansz, aparatów i bębnów szermierczych. 

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

(dalej SIWZ): www.pzszerm.pl 

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plansz, aparatów i bębnów szermierczych – kod CPV 

37.40.00.00-2 wymienionego poniżej:  

Część I zamówienia – zakup i dostawa plansz szermierczych – 24 szt. 
• Długość planszy: 17 m; 

• Szerokości 1,55 m; 

• Materiał: stal nierdzewna; 

• Rodzaj planszy: segmentowa (17 segmentów); 

• Plansza od spodu musi posiadać laminowana warstwą antypoślizgową. 

Część II zamówienia – zakup i dostawa aparatów szermierczych – 12 szt. 

• 3 broniowy; 

• Czerwone, zielone i białe światła sygnalizujące trafienie; 

• Dodatkowe lampy sygnalizacyjne; 

• Podświetlany panel graficzny, który może wizualizować wszystkie informacje: wybraną broń, 

nazwiska i narodowości szermierzy (jeśli zawody są prowadzone on-line), napięcie zasilania, 

głośność itp.;  

• Musi posiadać pilota, port Ethernet, porty Rs422, funkcję REPEATER, przycisk pauzy, 

automatyczne rozpoznawanie systemu „STM-Wireless”, zasilacz i walizką transportową; 

• Aparat Favero: FA-07. 

Część II zamówienia – zakup i dostawa bębnów szermierczych – 12 szt. 

• Musi posiadać kabel zakończony gniazdkiem, które umożliwia podłączenie przewodu 

floretowego, szablowego oraz szpadowego; 

• Musi zawierać urządzenie zabezpieczające przed wypadaniem przewodu. 

Oferty można składać na dwie części zamówienia, według podziału określonego powyżej.  



   Polski Związek Szermierczy 
www.pzszerm.pl  

 

 

 
 
 
                 
 Specyfikacja: 

4.1. Plansze, aparaty i bębny szermiercze muszą posiadać certyfikaty międzynarodowej federacji 

szermierczej (FIE). 

4.2. Plansze, aparaty i bębny szermiercze muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie międzynarodowej 

federacji szermierczej (FIE) – Material Rules, które znajdują się na stronie Międzynarodowej Federacji 

Szermierczej (FIE) www.fie.ch  

4.3. Sprzęt należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie miasta st. 

Warszawy. 

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

Polskiego Związku Szermierczego. 

4.5. Warunki realizacji zamówienia określa pkt 9 SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843 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 10.11.2020 r. 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 2019 r. poz. 369), 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. 17 SIWZ. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 18 SIWZ. 
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13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

− Cena oferty      - 100% 

Opis sposobu przyznawania punktów ofercie określa pkt. 33 SIWZ. 

14. Wadium. 

− Zamawiający nie wymaga wadium. 

15. Termin i miejsce składania ofert. 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do: 13.10.2020 r. 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. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

17. Zmiany umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy na warunkach określonych w pkt. 39 SIWZ. 

18. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiającym zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 

a) ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

 

 
 

Dyrektor Generalny 
Polskiego Związku Szermierczego 
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