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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498348-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Artykuły i sprzęt sportowy
2020/S 205-498348

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 854-23-67-178
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 35
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Honorata Siry-Jabłońska
E-mail: przetargi@osir.stargard.pl 
Tel.:  +48 695982436
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.osir.stargard.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/osir_stargard/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osir_stargard/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/osir_stargard/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard sp. z o.o. w 
Stargardzie
Numer referencyjny: OSiR/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
37400000 Artykuły i sprzęt sportowy
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR 
Stargard sp. z o.o. w Stargardzie. Zestawienie sprzętu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
37440000 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37420000 Sprzęt gimnastyczny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wymagana jest dostawa sprzętu i jego montaż na terenie obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard sp. 
z o.o. w Stargardzie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
OSiR Stargard sp. z o.o. w Stargardzie. Zestawienie sprzętu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 1a do 
SIWZ;
2) wymagana jest dostawa sprzętu i jego montaż na terenie obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard 
sp. z o.o. w Stargardzie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard. W chwili obecnej obiekt, w 
którym znajdować się będzie siłownia i sala fitness jest w trakcie przebudowy. Obowiązkiem dostawcy będzie 
wykonanie montażu sprzętu na terenie placu budowy, jeszcze przed zakończeniem całości robót, na co 
wykonawca robót budowlanych wyraża zgodę;
3) przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie pięcioletniego serwisu dostarczonego sprzętu, wraz z 
ewentualną wymianą poszczególnych elementów w przypadku ich zużycia, uszkodzenia bądź wykazywania 
wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację;
4) ewentualnie pojawiające się w dokumentacji przetargowej nazwy własne są przykładowe. W przypadku 
wystąpienia w dokumentacji nazw własnych zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych 
pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności 
produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów 
równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów 
równoważnych, zgodnie z SIWZ;
5) w przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań 
równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one 
wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 
dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”;
6) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w 
art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres do dnia 31 marca 2021 r.
2. W przypadku, gdy stopień zaawansowania robót budowlanych związanych z przebudową obiektu, do którego 
mają być zrealizowane dostawy, nie zezwoli na dostawę i montaż sprzętu w terminie określonym w ust. 1, 
dostawca będzie zobowiązany do magazynowania tego sprzętu we własnym zakresie, przez okres trzech 
miesięcy licząc od dnia 31 marca 2021 r., tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. W przypadku gdy stopień zaawansowania robót budowlanych związanych z przebudową obiektu, do którego 
mają być zrealizowane dostawy, nie zezwoli na dostawę i montaż sprzętu w terminie określonym w ust. 2, 
dostawca będzie mógł obciążyć zamawiającego kosztami magazynowania sprzętu w wysokości określonej na 
formularzu ofertowym. Koszty magazynowania sprzętu, po terminie, o którym mowa w ust. 2 stanowią jedno z 
kryteriów oceny ofert.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w tymczasowej siedzibie 
zamawiającego w budynku biurowym SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, w sali 
konferencyjnej (pok. 701), w dniu 23 listopada 2020 r., o godzinie 10.10.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi są:
— Honorata Siry-Jabłońska, tel. + 48 695982436, e-mail (przetargi@osir.stargard.pl ),
— Małgorzata Kolasińska, tel. + 48 514399335, e-mail (inwestycje@osir.stargard.pl ).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej Open 
Nexus i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
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