
1 

 

Organizator przetargu: 

Polski Związek Pływacki 

01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 

 

 

 

Znak sprawy: PKC - 03/2015 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU W 

TRYBIE ART. 701
 – 705

 KODEKSU CYWILNEGO 

 

na 

 

dostawę odżywek i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Pływackiego  
 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia: 

1. Formularz oferty, 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, 

3. Wzór umowy, 

4. Wykaz wykonanych głównych usług, 

5. Wykaz wykonanych usług sporządzany do kryteriów oceny ofert . 

 

 

 

 

 Zatwierdził: Prezes – Andrzej Kowalski 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 07 - października - 2015 r. 
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Rozdział 1.  Nazwa i adres Organizatora przetargu 

 

Organizatorem przetargu jest Polski Związek Pływacki w Warszawie (01-813),  

ul. Marymoncka 34, skr. poczt. 37, tel. 22/835-35-89, fax: 22/835-39-83, 622-35-74, NIP 118-

01-72-707, strona internetowa www.polswim.pl - zwany dalej Zamawiającym. 

 

Rozdział 2.  Postanowienia Ogólne 

 

1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących 

udzielania przetargu w trybie art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 

93 ze zm.) – zwanego dalej kodeksem cywilnym. 

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego 

Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.  

 

Rozdział 3.  Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa odżywek  

i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Pływackiego, spełniających normy 

technologiczne zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001:2000, o terminie 

ważności/przydatności do spożycia nie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od 

daty dostawy, które zostały poddane analizie na zawartość substancji zabronionych lub 

zakazanych, w szczególności anabolicznych, w laboratorium CEPRADO Instytutu 

Biochemii w Kolonii (Ger) lub równoważnym, akredytowanym przez Światową Agencję 
Antydopingową (WADA). Akredytacja musi być zgodna z ISO/EC 17025:2005. Odżywki 

muszą posiadać aktualne raporty z tych analiz. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

L.p.  Nazwa produktu ilość 

1 AllStars ISOTECH WHEY 94 Container à 750g 1 

2 All Stars HY-PRO 85 Container à 500g 1 

3 AllStars CASEIN Protein Container à 1800g 1 

4 AllStars WHEY HYDROVON Container à 690g 2 

5 AllStars WHEY-PLEX Bag with Zip à 500g 1 

6 AllStars HY-PRO 85 Bag with Zip à 500g 1 

7 AllStars HY-PRO Protein Deluxe Bag with Zip à 500g 1 

8 AllStars ZELLTECH FUSION Dose à 2000g 1 

9 AllStars TRIPLEX FUSION Container à 1800g 1 

10 AllStars NITRO-PLEX Container à 2000g 1 

11 AllStars CREATECH Container à 400g 1 

12 AllStars CREA-TECH PX9 126 Caplets 1 

13 AllStars Kre-Alkalyn, 120 capsules 7 

14 AllStars RAW INTENSITY Container à 250g 2 

15 Allstars SPEED ATTACK 24 Bottles à 60ml 56 

http://www.polswim.pl/
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16 AllStars Pump Booster Container à 352g 1 

17 AllStars INTENSITY NO-X Container à 640g 1 

18 AllStars FENIDROL THERMO-CAPS Container à 120 

Caps 

1 

19 AllStars LIPODEX Container à 120 Licaps 1 

20 AllStars CLA 800 CAPS Container à 100 Capsules 1 

21 AllStars Amino Liquid Orange 1000 ml 1 

22 AllStars Amino 9.500 orange 18 Fl. 1 

23 AllStars ALPHA AMINO P.M. 1 

24 AllStars BETA ALANINE, 144 Kap. 3 

25 AllStars AMINOTROPIN, 132 Cap. 11 

26 AllStars HYPER AMINO BCAA Container à 560g 1 

27 AllStars TRIBUDEX 250 100 Capsules 1 

28 Allstras TEST-X2 150 Capsules 1 

29 AllStars MAG 250 LIQUID 18 Ampules à 25ml 19 

30 AllStars ULTIMATE MASS GAIN Dose à 1800g 2 

31 AllStars MINERAL PLEX Concentrate1000ml Bottle 194 

32 AllStars ULTRA CARB 4X Container à 1400g 1 

33 AllStars GAIN-TECH Container à 1500g 77 

34 AllStars WHEY-CRISP 24 Bars à 50g 72 

35 AllStars Muscle Protein 24 Bars á 80g 48 

36 AllStars PRO-PLEX Bar 32 Bars à 35g 671 

37 AllStars REALPRO LOW CARB Bar 24 Bars à 50g 72 

38 AllStars OATCAKE 24 bars à 80g 21 

39 AllStars HY-PRO Bar Deluxe 24 Bars à 100g 1 

40 Muscle Clinic whey up protein 2270g 6 

41 Muscle clinic Isotrain Up 2270 g 12 

42 Muscle Clinic Hydro Whey UP 1800 g 1 

43 Muscle Clinic Pump Up 20 amp x 25 ML (l-arginiana + 

l-ornityna) 

1 

44 Muscle Clinic Hold Up BCAA 180 kaps 123 

45 Muscle Clinic Hold Up BCAA 500g 412 

46 Muscle Clinic Keep Up 180 kapsułek kompleks 

aminokwasów 

6 

47 Muscle Clinic Protect Up HMB 120 kaps. 1 

48 Muscle Clinic Grow UP L-Glutamina 60 kaps 1 

49 Muscle Clinic Grow UP L-Glutamina 400 g proszek 47 

50 Muscle Clinic Hit UP gainer 5000g  1 

51 Muscle Clinic Build UP 3000g gainer 1 

52 Muscle Clinic Charge Up 1000g pomarańcza 66 

53 Muscle Clinic Run UP recovery drink 900 g pomarańcza 74 

54 Muscle Clinic Shape Up L-karnityna 3000 mg 20 amp x 

25 ml 

2 
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55 Muscle Clinic Shape UP L-karnityna 60 kaps 1 

56 Muscle Clinic Brain Up Omega 3 60 kaps 1 

57 Muscle Clinic Boost UP zma 120 kaps 1 

58 Muscle Clinic Active mineral drink 400 g 110 

59 Muscle Clinic Active mineral drink 500 g 1 

60 Muscle Clinic Muscle UP kreatyna 500g 1 

61 Muscle Clinic Rush Up guarana 20 amp x 25 ml 13 

62 Muscle Clinic Hydro UP 1:50L napój izotoniczny 1 

63 Muscle Clinic Thermo Up 120 kaps formuła 

termogeniczna 

1 

64 Muscle Clinic Kick UP 120 kaps beta alanina 1 

65 Noblepharma Enzyme Maxx 210 kaps 1 

66 Noblepharma CartilagePlus 500g 1 

67 Noblepharma Cartilage plus 20 amp 1 

68 Noblepharma Vitamin Med. 20 amp 139 

69 Noblepharma magnesium liquid 20 amp 1 

70 Noblepharma Vitacaps _plus B-kompleks 100 kaps 3 

71 Noblepharma Vitacaps -Plus MultiComplex 100 kaps 3 

72 Orthomol Sport 30 amp 15 

73 Orthomol Arthro Plus 30 sasz 1 

74 Orthomol Tendo 30 sasz 4 

75 Orthomol Immun 30 amp 1 

76 Orthomol Vital F 30 amp 1 

77 Orthomol Vital M 30 amp 1 

78 OrthomolMental 30 sasz 1 

79 Orthomol Cardio 30 sasz 1 

80 PowerBar IsoActive 600g 8 

81 Power Bar Iso Active 1320 g 1 

82 PowerBar Isomax 1200g 5 

83 PowerBar % Electrolity 12 tabl 1 

84 PowerBar Protein Plus 35 g 1 

85 PowerBar Protein Plus Reduced in Carbs 35g 1 

86 PowerBar 30% High in Protein Bar 55g 1 

87 PowerBar Energize Bar 55g 1060 

88 PowerBar Energy Natural Creal Bar 40g 190 

89 PowerBar Natural Energy fruit And Nut Bar 40g 1 

90 PowerBar Ride 55g 1 

91 PowerBar Power Gel 41g 770 

92 PowerBar Hydro gel 67 ml 24 

93 Powerbar Power gel performance Smoothie 90 g 1 

 

2. Jeżeli Zamawiający dokonując  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazał 

przykładowo nazwę handlową (nazwę producenta, typ produktu), tym samym określił 



5 

 

minimalne dopuszczalne parametry oferowanego asortymentu, to w tym zakresie 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. obejmujących 

towary innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy 

jakościowe, wydajnościowe oraz medyczne od asortymentu wskazanego przez 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace 

wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.  

4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości 

zamówienia. Zakres zamówienia może być zrealizowany w 50% ogólnej wartości 

niniejszej umowy. Zakup pozostałej ilości odżywek i produktów dietetycznych 

zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje 

prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy. 

5. Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia przysługuje prawo zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości poszczególnych odżywek i produktów dietetycznych pod 

warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

roszczeń z tego tytułu. 

6. W przypadku braku środków finansowych w budżecie Polskiego Związku Pływackiego 

(np. powstałe w wyniku nie otrzymania dofinasowania ze środków publicznych  w 

ramach konkursów na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry 

narodowej) przeznaczonych na pokrycie przez Zamawiającego wydatków związanych z 

realizacją zamówienia w latach następujących po roku, w którym zawarto Umowę, 

Polski Związek Pływacki może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W 

takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie taką część Wynagrodzenia, 

jaka proporcjonalnie odpowiada zakresowi wykonania zamówienia do dnia rozwiązania. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość zamówień uzupełniających. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

Rozdział 4.  Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.  

z zastrzeżeniem, że, umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie lub w przypadku wystąpienia 

sytuacji opisanej w Rozdziale 3 pkt 6 Umowy. Maksymalne wynagrodzenie 

wykonawcy wskazane będzie przez wykonawcę w ofercie.  

2. Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od 

dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego przekazanego Wykonawcy za 

pośrednictwem e-maila lub faksu. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie 

dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru ilościowego. 

4. Miejscem dostawy jest siedziba Polskiego Związku Pływackiego lub inne miejsce na 

terenie kraju, wskazane przez Zamawiającego. 
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Rozdział 5.  Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 

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

1) Spełniają warunki określone dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani, Wykonawca 

posiada wymagane przez prawo pozwolenia i koncesje na obrót produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety (o ile jest wymagany 

dla oferowanego przedmiotu zamówienia).  
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 2 

dostaw o wartości  co najmniej 100 000,00 PLN (słownie stu tysięcy złotych) 

brutto każda.  

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku.  

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

 

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie 

warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego 

posiadanie stosownego doświadczenia.  

 

2) Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w przetargu będzie dokonana 

w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń  

i dokumentów jakich żądał Zamawiający. 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa  

w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że warunki określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy 

Wykonawcy, tj. co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.  

2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie 

zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach   

i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych  

w Rozdziale 6 ogłoszenia. 
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3. Zamawiający przewiduje, iż wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ogłoszeniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie przetargu. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w przetargu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Wezwaniu nie będzie podlegała oferta Wykonawcy.  

5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu. 

6. Z przetargu o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy nie spełniają 

określone w Rozdziale 5 ogłoszenia warunki. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się 

za odrzuconą.  

 

Rozdział 6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają 

obowiązek załączyć do oferty  

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 

ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca składa 

wraz z ofertą następujące dokumenty:  

a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w trybie art. 70
1
 – 

70
5
 Kodeksu cywilnego, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia); 

b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać 

informacje o  wykonanych dostawach, których ilość, wartość i zakres odpowiada  

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 5 ust. 1 

pkt 1 lit. b ogłoszenia; 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: 

- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie 

usługi, 

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 

o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany 

jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające 

czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, 

zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

2) Ponadto do oferty należy dołączyć: 

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 ofert. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu należy złożyć  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za 

wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w przetargu, które należy złożyć 

w oryginale). 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu 

ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia): 

1) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty -  

w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

 

Rozdział 7.  Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo: 

1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty wskazane 

w Rozdziale 6 ust.1 pkt.2,  

2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

3. Zamawiający wskazuje, że podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie 

publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 8.   Udzielanie wyjaśnień dotyczących Ogłoszenia 

 

1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub 

faksem lub e-mailem.   

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 
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wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wraz z podaniem pytań wysyłając je bez 

podawania źródła zapytania.  

5. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na własnej stronie 

internetowej: www.polswm.pl. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji treści ogłoszenia o przetargu. Treść 

modyfikacji zostanie udostępniona na stronie, na której zawieszone jest ogłoszenie.  

W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu 

za istotną, może wydłużyć termin składania ofert. 

 

Rozdział 9.   Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz 

informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest pracownik 

Zamawiającego Łukasz Jarochowski tel.: 22/835-35-89.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00 pod numer: 

22/835-39-83 mail: polswim@polswim.pl. 

3. W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazywane są drogą 

faksową lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert.  

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

Rozdział 11.  Wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 12.  Sposób przygotowania oferty 

 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do 

ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:  

1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do ogłoszenia.  

2) Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.  

3) Dokument wskazany w Rozdziale 6 ust.1 pkt 1 musi być złożony w oryginale. 

Pozostałe dokumenty określone w Rozdziale 6 mogą być złożone w oryginale lub  

http://www.polswm.pl/
mailto:polswim@polswim.pl
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w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w oryginale albo w 

postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

4) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

5) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

6) Oferta powinna być napisana przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 

pozostawienia śladów.  

7) Oferta musi być ostemplowana i podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli 

umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć 

stosowne pełnomocnictwo.  

8) Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę(y) uprawnioną(e) do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko 

jedna ostateczna cena.  

10) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte/zszyte oraz posiadać kolejno 

ponumerowane strony parafowane przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania  

i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

11) Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do ogłoszenia ściśle i kompletnie. 

Zakazuje się wprowadzania zmian we wzorach dokumentów objętych ogłoszeniem. 

12) Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zamkniętej 

kopercie zawierającej następujący opis: 

a) nazwa i adres Wykonawcy,  

b) nazwa i adres Zamawiającego,  

c) oznaczenie: „Przetarg w trybie art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego na dostawę 

odżywek i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Pływackiego” 
dopisek „nie otwierać do dnia 16 października 2015 r. do godz. 15:00”. 

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz 

wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed 

terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.  

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu 

składania ofert. 

4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej 

należy przygotować w sposób określony w ust.1 powyżej i przesłać w zewnętrznej 

kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym  

w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina 

dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie 

pocztowym lub innemu przewoźnikowi.  

5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie 

jej w niewłaściwym miejscu.  

6. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez 

względu na przyczyny opóźnienia.  

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

8. Zamawiający podkreśla, że wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być 

czytelne. 
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Rozdział 13.  Wprowadzanie zmian do ogłoszenia  

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na 

swojej stronie internetowej www.polswim.pl. 

 

Rozdział 14.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (01-813 Warszawa,  ul. Marymoncka 

34) do dnia 16 - października – 2015 r. do godziny 15:00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (01-813 Warszawa,  

ul. Marymoncka 34) w dniu 16 - października – 2015 r. o godz. 15:30. 

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez 

dokonania wyboru.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.  

 

Rozdział 15.  Sposób obliczenia ceny oferty 

 
1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik  

nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 
2. Wykonawca poda także ceny jednostkowe odżywek i produktów dietetycznych brutto,  

a następnie przemnoży ja przez podaną ilość otrzymując tym cenę brutto za poszczególne 
pozycje asortymentu. Cena całkowita brutto oferty to suma cen całkowitych 
poszczególnych pozycji asortymentu.  

3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 

4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty. 

5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 
realizacją przedmiotu zamówienia, a więc m.in. koszty ubezpieczenia, opakowania oraz 
inne, jak opłaty i podatki, a także ewentualne opusty i rabaty. 

6. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
 
 

Rozdział 16.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
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Rozdział 17.  Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz      

sposobu oceny ofert 

 

Jedynym kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena – 100%.  

Dla oceny kryterium ceny ustala się punktację liczoną w następujący sposób: 

PK= (CN / CB) x 100 

PK  - ilość punktów dla kryterium, 

CN  - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CB  - cena oferty badanej. 

Wybrana zostanie oferta, która spełniać będzie warunki określone w ogłoszeniu  

i zawierać będzie najniższą cenę/uzyska największą ilość punktów.  

 

Rozdział 18.  Informacje o trybie otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (o ile występują 

ze względu na specyfikę zamówienia).  

 

Rozdział 19.  Sposób oceny ofert i informacje o unieważnienie przetargu 

 

1. Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg. 

2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z przetargu. 

3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia  

a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu.  

4. W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

 

Rozdział 20.  Rozstrzygnięcie przetargu 

 

1. Przetarg zostanie rozstrzygnięte, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców na piśmie, którzy złożyli ofertę o :  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przetargu. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie 

internetowej www.polswim.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.  

 

 

http://www.polswim.pl/
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Rozdział 21.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 22. Wzór umowy i możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

 

1. Zamawiający załącza do ogłoszenia wzór umowy (załącznik nr 3), która zostanie 

przedłożona Wykonawcy do podpisu. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla 

Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony. 

 

Rozdział 23.  Termin i miejsce zawarcia umowy 

 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana  w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

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

zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez 

niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że podlega unieważnieniu. 

 

 

 

Rozdział 25.  Udostępnienie ogłoszenia 

 

1. Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.polswim.pl. 

2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie w terminie 5 dni 

od dnia wpłynięcia wniosku.   

 

Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów 

przygotowania oferty. 

http://www.polswim.pl/
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

……………………… 

Pieczątka firmowa 

 

………………..…, dnia ……………. 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Dane Wykonawcy. 

1) Pełna nazwa: …………………………………………………………………………… 

2) Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby) ………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4) Adres  poczty elektronicznej …………………………………………………………… 

5) Numer telefonu ………………………………. 6) Numer faksu ………………………. 

7) NIP ……………………………………………. 8) REGON …………………………… 

9) Rachunek bankowy Wykonawcy (nazwa banku i numer rachunku) …………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

10) Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym … 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Dotyczy: przetargu nr PKC-03/2015 

Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawę odżywek i produktów dietetycznych dla 

Polskiego Związku Pływackiego.  

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. 

opisem i w spośób przez niego określony. 

3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: 

cenę brutto: ............................ zł (słownie złotych:  .............................................................. ). 

Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza 

cenowego. 

 

L.p.  Nazwa produktu ilość Cena 

jednostko

wa z VAT 

Wartość z 

VAT 

(ilość x 

cena 

jednostko

wa z 

VAT) 

1 AllStars ISOTECH WHEY 94 Container à 

750g 

1   

2 All Stars HY-PRO 85 Container à 500g 1   

3 AllStars CASEIN Protein Container à 1800g 1   

4 AllStars WHEY HYDROVON Container à 

690g 

2   
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5 AllStars WHEY-PLEX Bag with Zip à 500g 1   

6 AllStars HY-PRO 85 Bag with Zip à 500g 1   

7 AllStars HY-PRO Protein Deluxe Bag with 

Zip à 500g 

1   

8 AllStars ZELLTECH FUSION Dose à 2000g 1   

9 AllStars TRIPLEX FUSION Container à 

1800g 

1   

10 AllStars NITRO-PLEX Container à 2000g 1   

11 AllStars CREATECH Container à 400g 1   

12 AllStars CREA-TECH PX9 126 Caplets 1   

13 AllStars Kre-Alkalyn, 120 capsules 7   

14 AllStars RAW INTENSITY Container à 250g 2   

15 Allstars SPEED ATTACK 24 Bottles à 60ml 56   

16 AllStars Pump Booster Container à 352g 1   

17 AllStars INTENSITY NO-X Container à 

640g 

1   

18 AllStars FENIDROL THERMO-CAPS 

Container à 120 Caps 

1   

19 AllStars LIPODEX Container à 120 Licaps 1   

20 AllStars CLA 800 CAPS Container à 100 

Capsules 

1   

21 AllStars Amino Liquid Orange 1000 ml 1   

22 AllStars Amino 9.500 orange 18 Fl. 1   

23 AllStars ALPHA AMINO P.M. 1   

24 AllStars BETA ALANINE, 144 Kap. 3   

25 AllStars AMINOTROPIN, 132 Cap. 11   

26 AllStars HYPER AMINO BCAA Container à 

560g 

1   

27 AllStars TRIBUDEX 250 100 Capsules 1   

28 Allstras TEST-X2 150 Capsules 1   

29 AllStars MAG 250 LIQUID 18 Ampules à 

25ml 

19   

30 AllStars ULTIMATE MASS GAIN Dose à 

1800g 

2   

31 AllStars MINERAL PLEX 

Concentrate1000ml Bottle 

194   

32 AllStars ULTRA CARB 4X Container à 

1400g 

1   

33 AllStars GAIN-TECH Container à 1500g 77   

34 AllStars WHEY-CRISP 24 Bars à 50g 72   

35 AllStars Muscle Protein 24 Bars á 80g 48   

36 AllStars PRO-PLEX Bar 32 Bars à 35g 671   

37 AllStars REALPRO LOW CARB Bar 24 

Bars à 50g 

72   

38 AllStars OATCAKE 24 bars à 80g 21   
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39 AllStars HY-PRO Bar Deluxe 24 Bars à 100g 1   

40 Muscle Clinic whey up protein 2270g 6   

41 Muscle clinic Isotrain Up 2270 g 12   

42 Muscle Clinic Hydro Whey UP 1800 g 1   

43 Muscle Clinic Pump Up 20 amp x 25 ML (l-

arginiana + l-ornityna) 

1   

44 Muscle Clinic Hold Up BCAA 180 kaps 123   

45 Muscle Clinic Hold Up BCAA 500g 412   

46 Muscle Clinic Keep Up 180 kapsułek 

kompleks aminokwasów 

6   

47 Muscle Clinic Protect Up HMB 120 kaps. 1   

48 Muscle Clinic Grow UP L-Glutamina 60 kaps 1   

49 Muscle Clinic Grow UP L-Glutamina 400 g 

proszek 

47   

50 Muscle Clinic Hit UP gainer 5000g  1   

51 Muscle Clinic Build UP 3000g gainer 1   

52 Muscle Clinic Charge Up 1000g pomarańcza 66   

53 Muscle Clinic Run UP recovery drink 900 g 

pomarańcza 

74   

54 Muscle Clinic Shape Up L-karnityna 3000 mg 

20 amp x 25 ml 

2   

55 Muscle Clinic Shape UP L-karnityna 60 kaps 1   

56 Muscle Clinic Brain Up Omega 3 60 kaps 1   

57 Muscle Clinic Boost UP zma 120 kaps 1   

58 Muscle Clinic Active mineral drink 400 g 110   

59 Muscle Clinic Active mineral drink 500 g 1   

60 Muscle Clinic Muscle UP kreatyna 500g 1   

61 Muscle Clinic Rush Up guarana 20 amp x 25 

ml 

13   

62 Muscle Clinic Hydro UP 1:50L napój 

izotoniczny 

1   

63 Muscle Clinic Thermo Up 120 kaps formuła 

termogeniczna 

1   

64 Muscle Clinic Kick UP 120 kaps beta alanina 1   

65 Noblepharma Enzyme Maxx 210 kaps 1   

66 Noblepharma CartilagePlus 500g 1   

67 Noblepharma Cartilage plus 20 amp 1   

68 Noblepharma Vitamin Med. 20 amp 139   

69 Noblepharma magnesium liquid 20 amp 1   

70 Noblepharma Vitacaps _plus B-kompleks 100 

kaps 

3   

71 Noblepharma Vitacaps -Plus MultiComplex 

100 kaps 

3   

72 Orthomol Sport 30 amp 15   
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73 Orthomol Arthro Plus 30 sasz 1   

74 Orthomol Tendo 30 sasz 4   

75 Orthomol Immun 30 amp 1   

76 Orthomol Vital F 30 amp 1   

77 Orthomol Vital M 30 amp 1   

78 OrthomolMental 30 sasz 1   

79 Orthomol Cardio 30 sasz 1   

80 PowerBar IsoActive 600g 8   

81 Power Bar Iso Active 1320 g 1   

82 PowerBar Isomax 1200g 5   

83 PowerBar % Electrolity 12 tabl 1   

84 PowerBar Protein Plus 35 g 1   

85 PowerBar Protein Plus Reduced in Carbs 35g 1   

86 PowerBar 30% High in Protein Bar 55g 1   

87 PowerBar Energize Bar 55g 1060   

88 PowerBar Energy Natural Creal Bar 40g 190   

89 PowerBar Natural Energy fruit And Nut Bar 

40g 

1   

90 PowerBar Ride 55g 1   

91 PowerBar Power Gel 41g 770   

92 PowerBar Hydro gel 67 ml 24   

93 Powerbar Power gel performance Smoothie 

90 g 

1   

 

Oświadczamy, że podana wyżej stawka jednostkowa oraz ceny łączne zawierają w sobie 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  określone w ogłoszeniu.  

Oświadczamy, że rozumiemy i akceptujemy, iż  

a) Ilości odżywek i produktów dietetycznych określonych w ofercie są ilościami 

szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania 

umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu ich wszystkich. 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości 

poszczególnych pozycji odżywek i produktów dietetycznych pod warunkiem nie 

przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego 

tytułu. 

c) Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości 

zamówienia. Zakres zamówienia może być zrealizowany w 50% ogólnej wartości 

umowy. Zakup pozostałej ilości odżywek i produktów dietetycznych zależeć będzie od 

potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z 

tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy. 

 

7. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapisami ogłoszenia i projektu umowy.  

8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu.   

9. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 
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10. POTWIERDZAMY I AKCEPTUJEMY warunki płatności oraz pozostałe ustalenia 

określone we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 

11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniua, tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. . 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, 

określonymi w ogłoszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie  

z następującym spisem treści: 

1) ........................................... 

2) ........................................ 

 

 

   , dnia   .  ._______r. 

 

 

………………………………….…………. 
Podpis/y, pieczątki/ki imienna/e osoby/osób 

 upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

*
) 
niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 
 

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

miejscowość, data 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y 

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia w  trybie  przetargu w trybie art. 70
1
 – 70

5
 

Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest dostawę odżywek i produktów 

dietetycznych dla dla Polskiego Związku Pływackiego  

 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: 

 

        

 

 

oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli  przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadani, posiadamy wymagane przez prawo 

pozwolenia i koncesje na obrót produktów leczniczych, wyrobów medycznych i 

suplementów diety.  
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.        

 

 

                                     

____________________________________ 
                  podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

 

   , dnia  .  ._______r. 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ..............  2015 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Polskim Związkiem Pływackim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 

zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000159673, REGON 000866389, NIP 118-01-72-707, 

reprezentowanym przez: 

1. Andrzeja Kowalskiego – Prezesa Polskiego Związku Pływackiego 

2. Izabelę Krzyżecką – Pełnomocnika Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

 .................................................................... z siedzibą w ............................, zarejestrowaną  

w  ................................................................ , posiadającą NIP  ..................., REGON 

………….., 

reprezentowaną przez : 

- …………………………………………… 

zwaną dalej "Wykonawcą", 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu w trybie art. 701 – 

705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa odżywek  

i produktów dietetycznych dla Polskiego Związku Pływackiego, spełniających normy 

technologiczne zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001:2000, o terminie 

ważności/przydatności do spożycia nie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od 

daty dostawy, które zostały poddane analizie na zawartość substancji zabronionych lub 

zakazanych, w szczególności anabolicznych, w laboratorium CEPRADO Instytutu 

Biochemii w Kolonii (Ger) lub równoważnym, akredytowanym przez Światową Agencję 

Antydopingową (WADA). Akredytacja musi być zgodna z ISO/EC 17025:2005. Odżywki 

muszą posiadać aktualne raporty z tych analiz. 

2. Szczegółowy wykaz odżywek i produktów dietetycznych zawiera załącznik nr 1 do 

umowy. 

 

§ 2 

Wartość umowy 
1.     Cena za dostawę, o której mowa w § 1 umowy, wynosi: 

bez podatku VAT nie więcej niż:  ............... zł. 

(słownie: zł: ......................................................... ), 

a z podatkiem VAT nie więcej niż:  .............. zł. 

(słownie zł: ......................................................... ), 

zgodnie z Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Podana cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy i zostaje ustalona na okres ważności umowy  



21 

 

i nie podlega żadnym zmianom w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w dniu jego naliczenia. 

4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres 

zamówienia może być zrealizowany w 50% ogólnej wartości niniejszej umowy. Zakup pozostałej 

ilości odżywek i produktów dietetycznych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo 

opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej wartości 

umowy. 

5. Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia przysługuje prawo zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości poszczególnych odżywek i produktów dietetycznych pod warunkiem 

nie przekroczenia wartości umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w 

ofercie. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 
1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.  

z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu  maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

2. Termin każdorazowej dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od dnia 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego przekazanego Wykonawcy za pośrednictwem 

e-maila lub faksu. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie dni od poniedziałku 

do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru ilościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy 

4. Miejscem dostawy jest siedziba Polskiego Związku Pływackiego lub inne miejsce na 

terenie kraju, wskazane przez Zamawiającego. 

5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego  jest 

…………. …………………………………………………………………… (tel. ………). 

6. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy  jest 

…………………. (tel. ………). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 i do wyznaczenia 

terminu dodatkowego. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonych odżywek i produktów 

dietetycznych. 

9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi ze 

Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru ilościowego. 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń 
1. Płatności dokonywane są za każdorazową dostawę po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru ilościowego na podstawie faktury VAT. 

2. Płatność dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

faktury VAT do Polskiego Związku Pływackiego – przelewem na rachunek Wykonawcy 

w ……….. nr ………………….. 

3. Za datę płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy należną mu kwotą. 

 



22 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia, odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na 

dostarczone odżywki, licząc od daty podpisania protokołu odbioru ilościowego  

i zapewnia, że towar będący przedmiotem niniejszej umowy zachowa pełne wartości 

jakościowe i użytkowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.  

W szczególności Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

umowy spowodowane działaniem Wykonawcy. 

3. W przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

pełną i nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
1. Strony ustalają następujące kary umowne należne Zamawiającemu: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu umowy Wykonawcy zapłaci karę umowną  

w wysokości 1,5 % wartości umowy z podatkiem VAT za każdy dzień roboczy 

opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

20 % ceny umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust 1 niezależnie od kar 

umownych z tytułu opóźnienia, o których mowa w pkt 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku braku środków finansowych w budżecie Polskiego Związku Pływackiego (np. 

powstałe w wyniku nie otrzymania dofinasowania ze środków publicznych  w ramach 

konkursów na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej) 

przeznaczonych na pokrycie przez Zamawiającego wydatków związanych z realizacją 

zamówienia w latach następujących po roku, w którym zawarto Umowę, Polski Związek 

Pływacki może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie taką część Wynagrodzenia, jaka proporcjonalnie 

odpowiada zakresowi wykonania zamówienia do dnia rozwiązania. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Siła wyższa 
1. Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 

zawartych w umowie w czasie trwania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły 

wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

2. Siłą wyższą w rozumieniu umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od 
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Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, w szczególności: wojna, 

powódź, huragan. 

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona  

o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na 

nie powołuje. 

 

§ 8 

Postanowienia ogólne 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia 

praw   i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 9 

Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie spory mogące wynikać z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy mające związek  

z przedmiotem umowy. 

  

§ 10 

Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa 

dla każdej ze Stron 

 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz odżywek  i produktów dietetycznych 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - Zasady i warunki odbioru ilościowego. 

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru ilościowego 

Załącznik nr 5 – Odpis z właściwego rejestru wykonawcy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

WYKONAWCA



Znak sprawy: PKC – 02/2014 
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Załącznik nr 3 do umowy  

Zasady i warunki odbioru ilościowego 
1. Po  dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez  Wykonawcę  do Zamawiającego, 

upoważnieni przedstawiciele stron dokonają odbioru ilościowego odżywek i produktów 

dietetycznych. 

2. Odbiór ilościowy składa się z następujących czynności: 

 

a) stwierdzenie, czy ilości dostarczonych odżywek i produktów dietetycznych są zgodne  

 z przedstawioną specyfikacją. 

b) dokonanie oględzin zewnętrznych wszystkich dostarczonych opakowań. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia fabrycznych opakowań lub ich fizycznego uszkodzenia, 

zostaną wykonane oględziny zewnętrzne. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych 

uszkodzeń opakowań Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany pod rygorem 

postanowień § 5  



Znak sprawy: PKC – 02/2014 
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        Załącznik nr 4 do umowy  

Protokół odbioru ilościowego 

W  dniu   ..........    201…  r.   przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego 

dokonali odbioru ilościowego odżywek i produktów dietetycznych dostarczonych na 

podstawie umowy …………………  z dnia   

Stwierdzono komisyjnie co następuje: 

1.Ilość dostarczonych odżywek i produktów dietetycznych jest zgodna /nie jest zgodna* 

z umową. 

* Brak zgodności polega na: 

2. Fabryczne opakowania odżywek i produktów dietetycznych są: 

- nienaruszone / naruszone* 

- fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone* 

*Uszkodzenia fizyczne polegają na: 

- ............................................................................ - opakowaniem  ..........................  

A.*    W   związku   ze   stwierdzeniem,    że   fabryczne   opakowania w ilości ……szt. Są 

nienaruszone/naruszone i fizycznie nie uszkodzone/uszkodzone, odbiór ilościowy uznaje się 

za dokonany z wynikiem pozytywnym/negatywnym z datą ............................................  

Protokół  niniejszy  sporządzono    w     .........................     w    dniu     ...................      

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

- jeden otrzymuje Zamawiający 

-    dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca, przy czym jeden z nich zostanie dołączony do  

     faktury przez niego wystawionej. 

Za Wykonawcę Za Zamawiającego 
1 ..................................  1 ....................................  

2 ..................................  2.....................................  

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko) 

 

(pieczątka firmowa) (pieczątka firmowa) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Stwierdzono komisyjnie co następuje: 

1.Ilość dostarczonych odżywek i produktów dietetycznych jest zgodna /nie jest zgodna* 

z umową. 

* Brak zgodności polega na: 

2. Fabryczne opakowania odżywek i produktów dietetycznych są: 

- nienaruszone / naruszone* 

- fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone* 

*Uszkodzenia fizyczne polegają na: 

- ............................................................................ - opakowaniem  ..........................  

A.*    W   związku   ze   stwierdzeniem,  że fabryczne opakowania w ilości …… szt. 

są nienaruszone/naruszone i fizycznie nie uszkodzone/uszkodzone, odbiór ilościowy uznaje 

się za dokonany z wynikiem pozytywnym/negatywnym z datą. 

Protokół    niniejszy    sporządzono    w     .....................     w    dniu ……. w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

- jeden otrzymuje Zamawiający 

-    dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca, przy czym jeden z nich zostanie dołączony do 

     faktury przez niego wystawionej. 

Za Wykonawcę Za Zamawiającego 
1 ..................................  1 ..............................  

2 ..................................  2 ..............................  

(imię i nazwisko)                                                  (imię i nazwisko) 

(pieczątka firmowa) (pieczątka firmowa) 

*niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

 

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w przetargu w trybie art. 70

1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze 

zm.) 

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 

wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości  co najmniej 

100 000,00 PLN brutto odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

zamówienia. 

 

Nazwa 

zamówienia  

Nazwa i 

adres 

Odbiorcy 

Wartość 

zamówienia 

Rodzaj i zakres 

zamówienia  

(dostaw) 

Czas realizacji 

Od  

 

Do: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

     

 

 

     

      

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty 

potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 

 

__________________, dnia __ __ 2015 roku 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


