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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

pn. „zakup i dostawa video refereeingu” 

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 18 kompletów video refereeingu. 

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

(dalej SIWZ): www.pzszerm.pl 

4. Zamówienie dotyczy dostawy 18 kompletów wideo arbitrażu – kod CPV 37.40.00.00-2 w 

następującej specyfikacji: 

4.1. Wysięgnik na kamerę (statyw + kran do kamery) – statyw z głowicą olejową, wysięgnik do kamery z 

włókna węglowego - ultralekki, regulowany do wysokości całkowitej (wraz ze statywem) min 250cm, 

obrotowy z możliwością regulacji pochylenia kamery. 

4.2. Zestaw do połączeń bezprzewodowych (nadajnik / odbiornik dla SG31, Favero FA07, urządzenia do 

punktacji Allstar FMA21 z interfejsem danych szeregowych RS422. W tym niestandardowy kabel 

adaptera Favero i zasilacz.) – w skład zestawu wchodzi: 1- zewnętrzny moduł nadawczy Bluetooth 

podłączany do gniazda RS422/485 z zasilaczem. Zasięg bezprzewodowej transmisji danych: 100 

metrów. Moduł umożliwia min. zastąpienie kabla RS422/485 bezprzewodową transmisją danych 

Bluetooth oraz  siedem  równoległych połączenia. 2- adapter Bluetooth USB klasy 1, do 300 metrów 

długości transmisji bezprzewodowej. 3- przewód połączeniowy do transmisji danych z aparatu 

szermierczego do modułu nadawczego. 

4.3. Narzędzia aparatu fotograficznego, 1 x 25 m. Wysoka jakość transmisji kabel HD-SDI z złączami 

Neutrik BNC – w skład zestawu wchodzi: przewód SDI (10m) z zakończeniami, przewód SDI (100m) 

na bębnie przenośnym z zakończeniami. 

4.4. Komputer przenośny do video refereeingu – Procesor: ilość rdzeni: 6; ilość wątków: 12; częstotliwość 

podstawowa 3GHz, turbo 4 GHz; cache: 8 MB; proces technologiczni: 7 nm; max temp rdzenia: 105 °C; 

obsługa 64 bitów: tak; socket FP6; RAM: 8GB; Rodzaj dysku: min. SSD 480GB; Karta graficzna: 

częstotliwość podstawowa: 1485 MHz, turbo 1665 Mhz, szybkość pamięci: 8 Gbps, konfiguracja 

pamięci: 4GB GDDR5, przepustowość pamięci 128 GB/s, standard interfejsu: RJ45; Złącza: 1 x USB 

Type-C/Thunderbolt, 4x USB 3.2, Bluetooth 5.1, LAN 1 GBPS, Wi-Fi 6 (802. 11a/b/g/n/ac/ax); 

Wyświetlacz: Rozdzielczość 1920 x 1080, Powłoka antyrefleksyjna, Odświeżanie matrycy 120 HZ; 

System operacyjny: Windows 10 pro. 

4.5. Konwerter do przechwytywania wideo do komputera przenośnego – Wejście video SDI - 1 x 10-bit 

SD/HD; Wejście video HDMI - 1 x HDMI złacze typu A; Wyjście - Thunderbolt 2, okablowanie 

przyłączeniowe do komputera przenośnego zawierające przewód (męski-męski) Thunderbolt 2 - 

Thunderbolt 2 oraz adapter z thunderbolt 2(żeński) na thunderbolt 3(męski) z końcówką przyłączeniową. 

Dopuszczalny jest konwerter z wyjściem Thunderbold 3 i odpowiednim dla niego okablowaniem 

przyłączeniowym do laptopa z wejściem Thunderbold 3. 
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4.6. Konwerter HD – Video – Konwerter sygnału HDMI na SDI 1xHDMI IN , minimum 2XSDI OUT i 

minimum 1xHDMI OUT z zasilaczem. 

4.7. Ekran statywu HDMI – Monitor do podglądu obrazu min. 5,5" montaż do statywu lub wysięgnika 

kamery z zasilaczem, wejście HDMI-A, wyjście HDMI-A, kabel HDMI-A (2m). 

4.8. Kamera HD – Rozdzielczość wideo 1080/50p Jakość nagrywania filmów Full HD Złącza cyfrowe 

wyjście HDMI może być mini Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm minimum od 28.0mm - max 

obojętnie mm, stabilizacja obrazu, możliwość wyłączenia funkcji automatycznego wygaszania(uśpienia) 

kamery. Regulacja ostrości Automatyczny / Manualny Zasilacz, akumulator. Okablowanie - przewód 

HDMI(odpowiedni dla interfejsku kamery - na HDMI-A) 5m, przewód zasilający (odpowiedni do 

interfejsu kamery) 5m, zasilacz sieciowy. 

4.9. Skrzynia transportowa oraz torba transportowa – Skrzynka transportowa z miękkim wyścieleniem do 

transportu kamery, zestawu Bluetooth wraz z okablowaniemi i zasilaczem, konwertera sygnału HDMI-

SDI z zasilaczem, konwertera sygnału HDMI/SDI-thunderbolt z okablowaniem. Torby transportowe do 

statywów z ramieniem wraz z okablowaniem (HMDMI oraz zasilanie do kamery, SDI 10m, HDMI do 

ekranu (2m), przedłużacz 5. gniazdowy (1,5m). 

4.10. Okres gwarancji na zakupiony sprzęt nie może być krótszy niż 2 lata od terminu dostawy do magazynu 

Polskiego Związku Szermierczego. 

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

Warszawy. 

4.12. 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 
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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. 

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: 12.10.2020 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.   
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