
Warszawa: dostawa sprz ętu ły żwiarskiego, hokejowego oraz

specjalistycznej odzie ży sportowej dla Polskiego Zwi ązku Ły żwiarstwa

Szybkiego

Numer ogłoszenia: 107763 - 2013; data zamieszczenia : 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego , ul. Boya-Żeleńskiego 4a/59, 00-621 Warszawa,

woj. mazowieckie, tel. 22 825 24 82, faks 22 825 96 33.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pzls.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  dostawa sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz

specjalistycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ), w skrócie (ustawą P.z.p.) oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
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posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania

zamówienia;Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym

zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie

opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzls.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Polski Związek Łyżwiarstwa

Szybkiego 00-621 Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/59.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.06.2013 godzina

10:00, miejsce: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 00-621 Warszawa ul.Boya-Żeleńskiego 4a/59.
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IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  dostawa wrotek wyczynowych z butami oraz kółka do wrotek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wrotki z butami firmy DUGECO w

rozmiarze 39,41,45,do treningu wrotkarstwa szybkiego ,na kółkach o rozmiarze 110 mm. Kółka do

wrotek firmy DUGECO - uniwersalne o rozmiarze 110 mm..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  dostawa łyżew i płoz do łyżwiarstwa szybkiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Łyżwy Viking bez butów ,płoza

srebrna-rozmiar 44 do łyżwiarstwa szybkiego wykonane ze stali PM - bimetal ,twardość 66 HRC

,grubość płozy 1,1mm ,wspornik Red Nagano Bracked .Płozy Viking -srebrne (PM) przedłużone-rozmiar

40,42,43,44,grubość rury 0,75mm,grubość płozy 1,1mm ,twardość 66 HRC, wysokość 40mm..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  dostawa dresów i kombinezonów treningowych dla łyżwiarstwa szybkiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dres przeznaczony do zawodów w

łyżwiarstwie szybkim wykonany z lycry ocieplanej. Górna część bez kieszeni, lekko wydłużony w tylnej

części ,zachodzący na pośladki, zapinany na zamek rozdzielny. Część dolna dopasowana z rozdzielnymi

zamkami na nogawkach ,umożliwiającymi szybkie rozbieranie w czasie zawodów. Kolor granatowy

Kombinezon treningowy do treningu specjalistycznego w łyżwiarstwie szybkim. Wykonany z lycry

ocieplanej ,obcisły zapinany na zamek nierozdzielny w części przedniej, bez kaptura. Kolor granatowo-

niebieski..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 18.41.20.00-0, 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  dostawa płóz łyżwiarskich, butów wyczynowych(odlewów), butów łyżwiarskich.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Płozy do short-tracku Model-Bont

Platinum K390 wykonane z rury serii Acrinalyn, K390, ostrze hartowane do 64 Rockwell, ostrza w

standardowym promieniu 9m, maksymalna długość 18, aluminiowe kubki, dostępne w różnych

wysokościach 25mm-30mm. Możliwość zamówienia płóz prostych lub maszynowo giętych. Grubość

płozy 1.1 mm. Płozy łyżwiarskie EVO Argon STPM -Zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną

sztywność i stabilność przy maksymalnym przeciążeniach na wirażu.Zapewniające doskonałą

przyczepność na całej długości płozy. Płozy PM oferują lepsze właściwości ślizgowe i utrzymanie

doskonałej ostrości. Zaprojektowane w Kanadzie lub w Holandii Jakość Dutch Premium pochodzą z

aluminium i stali. Długości dostosowania, rozszerzona do 17,0 i 17,5 (+1 = 5 mm i +2 = 10mm

przesunięty do przodu) Innowacyjny system Evo zapewnia prosty i skuteczny montaż, konfigurację i

dopasowanie. Buty wyczynowe (odlewy) - APEX - Buty do short-tracku odlewane indywidualnie dla

każdego zawodnika. Konstrukcja karbonowa (kevlarowa)epoksydowa z możliwością wyboru sztywności

But wykonany z cevlaru, skóry, syntetycznie laminowana zapewniająca nie rozciąganie, część górna
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odporna na przecinanie. Zewnętrzna cześć syntetyczna, wnętrze ze skóry licowej. Język buta

gąbkowany thermofoam z wyborem sztywności. But integralnie połączony z aluminiową częścią do

montażu z wyborem gwintowanego lub płaskiego załącznika. Odlew wykonywany osobiście przez

producenta. Buty łyżwiarskie EVO -Wysoka jakość wykonania zapewnia komfortowe dopasowanie i

wyjątkową trwałość.Lekka skorupa z włókna węglowego zapewnia sztywność i wsparcie. Rhenoplastic

zintegrowany ze skorupą buta pozwala na cieplne formowanie buta do stopy. Wyprofilowanie buta

pozwala na zwiększenie zakresu ruchu. Wzmocniona górna i dolna rzepa..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  dostawa specjalistycznych dresów i kombinezonów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kombinezony nieprzecinalne

MAPLE Maksymalne pełne zabezpieczenie. Bardzo elastyczne, mocne i odporne na cięcia. Włókna

Dyneema ® Super. Zaawansowane właściwości elastyczne. Anti Alergiczne regulacja ciepła i potu

Zgodnie z zasadą 1265. ISU Kombinezony treningowe do short-tracku materiał ocieplany GAVIA - Super

Rouba¬ix® z możliwością sublimacji komfortowa konstrukcja ochraniacz na kolana i piszczel mocny

zamek spiralny Dresy sportowe konstrukcja komfortowa, sportowa materiał ocieplany GAVIA - Super

Roubaix® z opcją sublimacji na panelu bocznym możliwość stosowania materiałów ocie¬planych mocne

zamki kostkowe lub spiralne spodnie na szelkach dodatkowo rozpinane z przodu.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 18.41.20.00-0, 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.07.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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