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Rozdział 1.  Nazwa i adres Organizatora przetargu 

 

Organizatorem przetargu jest Polski Związek Alpinizmu w Warszawie (00-561), ul 

Mokotowska 24 telefon 504-002-610, strona internetowa www.pza.org.pl - zwany dalej 

Zamawiającym 

 

Rozdział 2.  Postanowienia Ogólne 

 

1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących 

udzielania przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 1964, Nr 16, 

poz. 93 ze zm.) – zwanego dalej Kodeksem cywilnym. 

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiający zamierza wyłonić jednego 

Wykonawcę 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Rozdział 3.  Przedmiot zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: 

a)  opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji projektowej, wykonanie, 

dostawa i montaż wolnostojącej, przenośnej ścianki wspinaczkowej do wspinaczki w 

konkurencji prowadzenie, o powierzchni minimalnej 120 m2, wyposażonej w 

minimum dwie linie stałych punktów przelotowych umożliwiających wspinaczkę z 

dolną asekuracją.  

 

Specyfikacja dotycząca wymagań należnych do spełnienia dla projektu ściany 

wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki w konkurencji prowadzenie: 

 

2) Ścianka wspinaczkowa objęta realizacją zamówienia powinna być wykonana zgodnie z 

Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych, 

wszystkie elementy ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki 

Budowlanej i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego. 
3) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) sporządzenia wstępnego projektu ścianki wspinaczkowej oraz uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego; 

2) sporządzenia dokumentacji technicznej ścianki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami -

dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymogami 

Zamawiającego; 

3) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznego kształtu i kolorystyki 

ściany, umiejscowienia gniazd do mocowania chwytów oraz punktów asekuracyjnych; 

4) budowy konstrukcji ścianki; 

5) montażu paneli do konstrukcji; 

6) montażu systemu asekuracji górnej; 

7) montażu systemu asekuracji indywidualnej; 

8) przeprowadzenia prób wytrzymałościowych; 

9)  zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzonych prac; 

10)  uporządkowania terenu po zakończeniu robót; 
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11)  przeszkolenia min. 2 osób w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji ściany 

wspinaczkowej; 

12) dostarczenia instrukcji obsługi i regulaminu korzystania ze ścianki wspinaczkowej w 

języku polskim (2 egzemplarze). 

13)  przeprowadzenia czynności odbiorczych określonych Normą PN-EN 12572 oraz 

dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wykorzystane do budowy materiały 

posiadają stosowne certyfikaty i atesty określone Prawem Budowlanym; 

14) zapewnienia serwisu i obowiązkowych przeglądów w okresie 5 lat od daty spisania 

bezusterkowego protokołu odbioru usługi.  

4) Szczegółowy opis zamówienia: 

a) Ściana do wspinaczki w konkurencji prowadzenie 

 Zaprojektowana i wykonana ściana wspinaczkowa o wysokości 15 metrów, na 

podeście o wysokości 1 metra, minimalnej szerokości 8 metrów, umożliwiająca 

wytyczenie minimum dwóch dróg do wspinaczki z dolną asekuracją,  

 Profil ściany powinien być zróżnicowany, zdecydowana większość powinna być 

przewieszona, bez elementów formacji typu dach. Projekt profilu ściany musi być 

uzgodniony i uzyskać akceptację Zamawiającego,  

 Ścianka musi być wyposażona w następującą ilość górnych indywidualnych punktów 

asekuracyjnych: 

o Minimum 2 stanowiska asekuracyjne,  

 Ilość punktów asekuracji indywidualnej umożliwiających wspinaczkę z dolną 

asekuracją: minimum 12 punktów na każdą z dróg,   

 Ilość osób mogących wspinać się jednocześnie: minimum 2 osoby,  

 Powierzchnia ścianki: panele na bazie wodoodpornej sklejki liściastej o minimalnej 

grubości 18 mm, zapiaskowane granulatem, docinane na CNC, panele trudno zapalne 

PN-EN 13501-1 + A1:2009. 

 W panelach gniazda do mocowania chwytów nakręcanych (nakrętki pazurkowe 

nakręcane, z stali nierdzewnej),  

 Kolorystyka paneli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej,  

 Powierzchnia podestu: od strony frontu ścianki, wykonana z paneli ze sklejki liściastej 

wodoodpornej,  

 Zadaszenie – nad górną krawędzią ścianki, na całej jej długości, o wysięgu minimum 1 

metra, wykonane z materiału banerowego (frontlit 510g), oczkowanego,  

 Baner osłonowy na podest, boki i front podestu wykonany z materiału banerowego 

(frontlit 510g), 

 Konstrukcja nośną wykonana jako skręcane kratownice stalowe, umożliwiająca szybki 

montaż. Sposób montażu musi być określony na etapie projektowania, uzgodniony z i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Wszystkie elementy stalowe lub drewniane 

konstrukcji ściany wspinaczkowej należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie 

przed wpływami atmosferycznymi. 

 Konstrukcja ściany musi umożliwiać łatwe jej wypoziomowanie (umożliwiające 

niwelowanie nierówności terenu),  

 Dodatkowa konstrukcja nośna na lewym i prawym boku ściany, umożliwiająca montaż 

banerów reklamowych wzdłuż boków, na całej wysokości ściany,  

 Ściana musi spełniać normę EN 12572, 



 

 4 

 Dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich 

płaszczyznach. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin.  

 Sposób mocowania płyt do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby mocujące 

były równe z płaszczyzną płyt,  

 

b) Wyposażenie ściany  

 1 zestaw: bezprzewodowy, akumulatorowy klucz udarowy o momencie obrotowym 

minimum 250 Nm, uchwytem narzędziowym 1/2”, wbudowaną latarką, wraz z trzema 

akumulatorami litowo-jonowymi 18V o pojemności minimum 6,0 Ah posiadającymi 

wbudowane wskaźniki stanu naładowania akumulatorów, szybką ładowarką 

umożliwiającą naładowanie akumulatora w 30 minut, wraz z plastikową walizką do 

przechowywania w/w zestawu,  

 1 szt.: bezprzewodowy dalmierz laserowy z funkcją poziomicy cyfrowej i kątomierza, 

z kolorowym wyświetlaczem LCD w rozmiarze 1,7” i modułem Bluetooth. 

Pozwalający na wykonanie pomiarów na dystansie od 5 centymetrów do 50 metrów, 

mierzący długości, powierzchnie i kubatury. Zakres pomiaru nachylenia kąta od 0* do 

360*, zasilany bateriami typu AAA.  

 24 szt. expresów z stalowymi karabinkami, w tym z karabinkiem typu mailon 

wpinanym do punku przelotowego,  

 4 szt. stalowe, cynkowane, owalne, bez ząbkowe karabinki z potrójną blokadą zamka,  

 

c) Inne wymagania: Podstawą do wykonania ściany wspinaczkowej do prowadzenia są 

określone w opisie parametry (wymagane wymiary, wyposażenie itp.) ściany. 

Wykonawca po zakończeniu montażu w ramach niniejszego zamówienia udzieli 

minimum 3 letniej gwarancji oraz w jej okresie zapewni nieodpłatny serwis i przeglądy 

gwarancyjne. 

  

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać Instrukcję 

Użytkowania ściany wspinaczkowej do prowadzenia, w której określone zostaną 

wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wykonawca po wykonaniu zainstaluje, w otoczeniu 

ściany do wspinaczki prowadzenie tablice z instrukcją obsługi, zawierające 

podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania. Wykonawca przed 

dostarczeniem i zamontowaniem ściany przedstawi Zamawiającemu wszystkie 

wymagane atesty i certyfikaty na proponowane elementy ścianki i jej wyposażenie. 

d) Dostawa i roboty montażowo – budowlane: Roboty należy prowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt i 

nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa. 

e) Uzyskanie wszystkich dokumentów, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji 

powyższego zadania jest po stronie Wykonawcy. 

f)  Gwarancje: Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 36 

miesięcy licząc  od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy 
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okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez 

Zamawiającego wynosi: 72 miesięcy.  

g) Normy: 

 PN-EN 12572-1:2009 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 1: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi.” 

 PN-EN 12572-3:2008 „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych.” 

 PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.” 

 PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

 PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i 

odbioru – Wymagania podstawowe.” 

 PN-EN 13501-1+A1:2009 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 

reakcji na ogień.” 

 oraz inne normy branżowe dotyczące wykonawstwa tego typu konstrukcji. 

 

Prace będące przedmiotem zamówienia, będą prowadzone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie Polski. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i 

zabezpieczenie terenu, na którym będą prowadzone prace montażowe. 

Rozdział 4.  Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania umowy – grudzień 2018 r. 

Miejsce realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski. 

 

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: 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku. 

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 pięciu lat, przed upływem terminu składania 

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

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 15 

udokumentowanych dostaw odpowiadającej swoim rodzajem dostawom, 

stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy ścian wspinaczkowych 

wewnętrznych lub zewnętrznych w tym jednej o powierzchni użytkowej równej 

powierzchni ściany 120m2 

 oddane obiekty były bez wad konstrukcyjnych (odkrytych podczas odbioru lub 

późniejszego użytkowania) i istotnych zastrzeżeń dotyczących wykonania 

elementów konstrukcyjnych, poszycia ściany i systemu asekuracji oraz nie 
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dotyczyły go istotne problemy z użytkowaniem oraz przeglądami, 

wynikającymi z słabej jakości wykonania,  

 brak prawomocnych wyroków sądowych na niekorzyść wykonawcy, 

 

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. 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykażą 
minimalne obroty na poziomie dwóch milionów rocznie. 

 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 701  

– 705 Kodeksu cywilnego, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

ogłoszenia); 

 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
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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. 

 

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 

 

 

c) oświadczenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności na kwotę 500 000,00 zł; 

 

2) ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu mogą być przesłane 

w formie podpisanego skanu. 

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

język polski. 

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

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

5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania.  
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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 specyfikacji zamówienia 

 

1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie 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 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdział 9.   Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz 

informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

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

przekazują pisemnie na adres Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 

Warszawa lub drogą elektroniczną na adres biuro@pza.org.pl 

 

 

 

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. 

 

mailto:biuro@pza.org.pl
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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) Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: biuro@pza.org.pl . W 

tytule należy podać „Przetarg w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na dostawę 

i montaż ścianki wspinaczkowej do konkurencji prowadzenie” 
4) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

5) Oferta musi być 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.  

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

względu na przyczyny opóźnienia.  

 

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.pza.pl. 

 

Rozdział 14.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego (Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 

00-561 Warszawa, biuro@pza.org.pl) do dnia 28.11.2018 do godziny 15:00. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez 

dokonania wyboru w drodze informacji umieszczonej na stronie internetowej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.  

 

Rozdział 15.  Sposób obliczenia ceny oferty 
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1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 

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

3. 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. 

4. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen 
 

 

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. 

 

Rozdział 17.  Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz      

sposobu oceny ofert 

 

Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena (50%) i udzielona gwarancja 

(50%). 

 

Rozdział 18.  Informacje o trybie otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego.  

 

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. 

 

Rozdział 20.  Rozstrzygnięcie przetargu 

 

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

lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podaje informacje na 

stronie internetowej o:  



 

 11 

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. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

 

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. Warunki i terminy płatności 

 

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, na warunkach określonych w umowie. 

 

Rozdział 23.  Termin i miejsce zawarcia umowy 

 

Warszawa, 05.12.2018 r. 

Rozdział 25.  Udostępnienie ogłoszenia 

 

1. Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.pza.org.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.pza.org.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  ............................ 

Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej dla Polskiego 

Związku Alpinizmu 

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 Ilość  Cena 

jednostkowa z 

VAT  

 

Wartość 

z VAT 

(ilość x cena 

jednostkowa 

z VAT) 

1     

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

związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w ogłoszeniu. 

 

 



 

 13 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. 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 ….. . 

 

 

 

..............................., dnia ..................... 2018 r. 

 

 

 

 

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

 upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 



 

 14 

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. 701 – 705 

Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej dla 

Polskiego Związku Alpinizmu 

 
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:   

             

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

 

        

 

 

oświadczam, że: 

 

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu; 

 

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

____________________________________ 
       podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy 

 

 

 

.................................., dnia ............................ 2018 r. 
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      Załącznik Nr 3  

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

W ramach zamówienia na dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej dla Polskiego Związku 

Alpinizmu 

 

 

 

 

Uwagi 

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

 

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

 

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

 

Przedmiot zamówienia przyjęty / nieprzyjęty* ze względu na 

 

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

 

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

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

(imię, nazwisko i pieczątka      (imię, nazwisko i pieczątka  

przedstawiciela   Zamawiającego)     przedstawiciela firmy) 

  

*niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 4  

 

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

 

Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w 

trybie art. 701 – 705 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 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 15 dostawy odpowiadające swoim 

rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy ścian 

wspinaczkowych wewnętrznych lub zewnętrznych w tym 1 o powierzchni użytkowej równej 

powierzchni ściany 120m2 

 

 

 

Lp. Nazwa i adres odbiorcy 
Rodzaj i zakres 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 
Czas realizacji 

     

     

     

 

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty 

potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie 

 

 

 

............................., dnia ..................... 2018 r.  

 

   

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

         podpis 


