Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
dostawę sprzętu sportowego dla potrzeb
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gdynia: Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.12.2013 r. pod numerem: 528778 - 2013
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 257565-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt
sportowy, 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.
2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (sprzedaż) fabrycznie...
Termin składania ofert: 2013-12-09
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 257565 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia,
woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego dla
potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV
sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, 37410000-5 sprzęt sportowy do
uprawiania sportów na wolnym powietrzu. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie
(sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu sportowego dla potrzeb
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany
będzie dostarczyć: 1)bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe - 2 sztuki, o wymiarach:
3x2m; norma ihf. głębokość bramki 100 góra/130 dół cm, bramki muszą posiadać łuki składane,
umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek, wzmocnione winkle, specjalną
konstrukcję winkli oraz zastrzałów stabilizujących bramki, siatka musi być mocowana do dolnej
części łuków za pomocą haczyków pp. bramki muszą być mocowane do podłoża w 4 punktach
za pomocą dekli podłogowych; bramki muszą posiadać haczyki pp do zawieszania siatki 130
szt., zaślepki oraz dystanse nie niszczące podłogi; bramki muszą być zgodne z przepisami
ZPRP, EHF, normą PN-EN 749:2006 oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub
deklarację zgodności producenta, 2)siatki do bramek do piłki ręcznej, o których mowa w pkt. 1 - 2

sztuki, materiał wykonania: polipropylen, wymiary: grubość splotu 5,0 mm, o oczkach 10x10cm,
głębokości siatki: góra 60 cm, dół 80 cm, siatki muszą posiadać dodatkową elastyczną linkę,
która umożliwia naprężenie siatki i wyrównanie oczek; kolor: biały, siatki muszą być zgodne z
przepisami ZPRP, EHF, normą PN-EN 749:2006, 3)bramki do piłki nożnej - 2 sztuki, w kolorze
białym, o wymiarach: 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/dół); o owalnym profil aluminiowy
100/120mm - wzmocnionym; słupki bramki muszą być montowane w tulejach; siatka musi być
mocowana do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie),
pałąki podtrzymujące siatkę muszą być składane; bramki muszą być godne z przepisami FIFA,
PZPN oraz normą PN-EN 748:2006 oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub
deklarację zgodności producenta, 4)siatki do bramek do piłki nożnej, o których mowa w pkt. 3 - 2
sztuki, o wymiarach 205x510 cm, głębokości góra/dół: 80/150 cm, o oczkach 10x10cm, o
grubości splotu 4 mm, siatki muszą być wykonane z polipropylenu bezwęzłowego, kolor: biały,
siatki muszą być godne z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006, 5)poprzeczki do
skoku o tyczce - 5 sztuk, o długości 450 cm, poprzeczki muszą być wykonane z włókna
szklanego, posiadać gumowe końcówki, być wysoce elastyczna, odporna na złamanie i
wszelkie uszkodzenia mechaniczne, poprzeczki muszą być godne z przepisami PZLA oraz z
obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności
producenta oraz świadectwo PZLA, 6)poprzeczki do skoku wzwyż - 5 sztuk, o długości 400 cm,
poprzeczki muszą być wykonane z włókna szklanego, posiadać gumowe końcówki, być wysoce
elastyczne, odporne na złamanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, poprzeczki muszą być
godne z przepisami PZLA oraz obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta oraz świadectwo PZLA, 7)materace
gimnastyczne - 10 sztuk, o wymiarach każdy długość/szerokość/grubość - 200x120x10cm, kolor:
granat, materiał wykonania: pokrycie materacy PCV, skaden, skaj, materace muszą posiadać
wszyte wzmocnione narożniki, wypełnienie pianką poliuretanową wysokogatunkową, dół
materacy musi być antypoślizgowy, materace muszą być zamykane na zamek błyskawiczny,
materace muszą być zgodne z normą PN-EN 12503-1:2013-07E, oraz posiadać certyfikat
bezpieczeństwa, 8)talerze techniczne Bumper Plate o wadze 20 kg każdy - 4 sztuki,
przeznaczone do treningu podnoszenia ciężarów (podrzutu i rwania) oraz cross fit, muszą być
wykonane z wysokiej jakości gumy pozwalającej na zrzucanie sztangi na podłoże bez narażenia
jej na uszkodzenia, talerze muszą być godne obowiązującą normą PN-EN , posiadać certyfikat
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 9)talerze techniczne Bumper Plate o
wadze 15 kg każdy - 2 sztuki, przeznaczone do treningu podnoszenia ciężarów (podrzutu i
rwania) oraz cross fit, muszą być wykonane z wysokiej jakości gumy pozwalającej na zrzucanie
sztangi na podłoże bez narażenia jej na uszkodzenia, talerze muszą być godne obowiązującą
normą PN-EN , posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta,
10)talerze techniczne Bumper Plate o wadze 10 kg każdy - 2 sztuki, przeznaczone do treningu
podnoszenia ciężarów (podrzutu i rwania) oraz cross fit, muszą być wykonane z wysokiej jakości
gumy pozwalający na zrzucanie sztangi na podłoże bez narażenia jej na uszkodzenia, talerze
muszą być godne obowiązującą normą PN-EN , posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub
deklarację zgodności producenta, 11)gryf olimpijski - 1 sztuka; musi być wykonany z wysokiej
jakości stali sprężynowej, według specyfikacji IWF (International Weightlifting Federation),
posiadać precyzyjnie kalibrowaną wagę; posiadać system łożysk w tulei pozwalający na
rzucanie sztangi na pomost bez jej uszkodzenia; wymiary: długość/ średnica/ średnica tulei
/waga: 2200mmx28mmx50mmx20kg, gryf musi być zgodny obowiązującą normą PN-EN ,
posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, Zamawiający w
załączniku nr 7 do SIWZ umieścił przykładowe zdjęcie urządzenia, 12)maty pod sztangę - o
łącznej powierzchni 6 m2, specjalne antypoślizgowe maty gumowe w kolorze czarnym z

systemem Dowela, maty muszą być zgodne obowiązującą normą PN-EN , posiadać certyfikat
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 13)urządzenie Rack - 1 sztuka,
urządzenie do prowadzenia intensywnych treningów z dużym obciążeniem przy użyciu sztangi,
musi zapewniać bezpieczeństwo podczas samotnych treningów, umożliwiać w każdym
momencie szybkie odłożenie sztangi na haki asekuracyjne, posiadać stabilną podstawę, 36
poziomów regulacji wysokości, 3 systemy asekuracji, posiadać drążek z 4 uchwytami,
umożliwiać montaż dodatkowych modułów; konstrukcja: profil około 80x60x2 mm i około
50x50x2 mm, o wytrzymałości minimum 800 kg, urządzenie musi być zgodny obowiązującą
normą PN-EN , posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta,
Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ umieścił przykładowe zdjęcie urządzenia, 14)trener
równowagi - elastyczny (kolor zielony) - 1 sztuka - typu Thera Band lub równoważny, o
wymiarach około 35x20x4cm, musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad
postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi, 15)trener równowagi - wysoko elastyczny
(kolor niebieski) - 1 sztuka - typu Thera Band lub równoważny, o wymiarach około 42x25x5cm,
musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy
koordynacji i równowagi, 16)trener równowagi - wypełniony powietrzem (kolor czarny) - 1 sztuka
- typu Thera Band lub równoważny, o wymiarach około 45x36x7cm, jedna strona musi posiadać
gładką powierzchnię, druga musi być wyposażona w miękkie kolce, wysoko elastyczny trener
musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy
koordynacji i równowagi, 17)trampolina do ćwiczeń - 1 sztuka - urządzenie przeznaczone do
treningów aerobowych oraz wspomagających trening równowagi, urządzenie musi posiadać
bardzo stabilną konstrukcję, osłonę przed uderzeniem, o średnicy około 102 cm, obciążeniu
maksymalne 150 kg, musi posiadać 6 nóżek zakończonych gumą antypoślizgową, urządzenie
musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV i GS, 18)platforma do ćwiczeń równowagi i
sensomotoryki - 1 sztuka - typu Ortostabil lub równoważny, urządzenie przeznaczone do
ćwiczeń koordynacyjnych, stabilizacyjnych i kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała.
4.Podane w SIWZ nazwy sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na
zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować
własny sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że
sprzęt ten musi być o standardzie , co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w
materiałach przetargowych. 5.Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez
Wykonawcę powinien posiadać opinię stwierdzającą zgodność sprzętu sportowego z wymogami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2003 Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.). Ponadto
sprzęt musi posiadać dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musi być
oznakowany odpowiednim znakiem. 6.Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane
w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to
będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie
realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego
wezwanie, 2)przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego
wyboru ilości produktów, o których mowa w ust. 3. 3)dostawy przedmiotu zamówienia
realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie
telefonicznie potwierdzone faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w
godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w
piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, 4)w przypadku stwierdzenia

niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru
Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie
telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w
towarze, 5)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia
reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w
godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 6)wykaz osób upoważnionych do
składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu
Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7)Wykonawca zobowiązany będzie
do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić
dostawę innemu przewoźnikowi, 8)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar
na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9)odebranie
poszczególnej partii sprzętu nastąpi pisemnie protokołem zdawczo - odbiorczym, 10)do odbioru,
o którym mowa w pkt. 8 Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia: a)dokumentacji
technicznej danego urządzenia składającej się między innymi z rysunków i opisu technicznego,
b)instrukcji montażu/składania danego urządzenia, c)instrukcji użytkowania w języku polskim
danego urządzenia, d)certyfikatu bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta (jeżeli
dotyczy), e)dokumentu potwierdzającego zgodność danego urządzenia z obowiązującą normą
(jeżeli dotyczy). 8.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na
zaoferowany towar. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii towaru, liczony od daty
dostawy poszczególnych partii sprzętu sportowego. 9.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. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie
ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.41.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Roger Żółtowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roger Żółtowski
Interplastic, ul. Aldony 7, 81-524 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22209,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
·
Cena wybranej oferty: 29617,17
·
Oferta z najniższą ceną: 29617,17 / Oferta z najwyższą ceną: 29617,17
·
Waluta: PLN.
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Maciej Zaborski

Data wytworzenia informacji:
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