
Dz.U./S S131
11/07/2012
217537-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/13

11/07/2012 S131
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217537-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Bydgoszcz: Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała
2012/S 131-217537

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30
Osoba do kontaktów: Ewa Pietrzykowska
85-064 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.:  +48 523419135
E-mail: zampub@ukw.edu.pl
Faks:  +48 523608206
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ukw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ukw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217537-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zampub@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.
Sportowa 2.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego określonego z załączniku nr 5 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje składanie ofert częściowych na 17 zadań, z zastrzeżeniem, że oferta na
każde zadanie powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych stanowiących
załącznik nr 5 do SIWZ.
Poniżej wykaz zadań:
Zadanie 1 – Dostawa bieżni ruchomej:
— profesjonalna bieżnia treningowa fitness Cosmed T170DE Sport Med (lub równoważna) do oceny
motorycznej szt.1.
Zadanie 2 – Dostawa zestawu treningo- diagnostycznego do oceny i treningu dynamicznego mięśni z
osprzętem wspomagającym:
— urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni np. Bioder System 4 PRO (lub równoważny) – szt. 1,
— urządzenie do rejestracji EMG wraz z oprogramowaniem np.: elektromiograf EMG TeleMyo System 2400T
G2 16CH MR XP Master Edition (lub równoważny) – 1 zestaw,
— szybka kamera do analizy ruchu – szt. 1,
— urządzenie treningowo – pomiarowe –zestaw do oceny ręki typu 5030KIT (lub równoważny) – 1 zestaw,
— ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Kaiser M3 (lub równoważny) – szt. 1,
— atlas do ćwiczeń typu Kettler Kinetic F7 7717-000 (lub równoważny) szt. 1.
Zadanie 3 – Dostawa ergometru wioślarskiego.
— ergometr wioślarski typu Concept 2 Indoor Rower Model E (lub równoważny) – szt. 2.
Zadanie 4 – Dostawa systemu do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego:
— system do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i koordynacyjnych oraz treningu motorycznego
z możliwością rejestracji i analizy danych z testów i ćwiczeń. System typu SmartSpeed i SmartJump (lub
równoważny) – zestaw 1.
Zadanie 5 – Dostawa zestawu do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia z osprzętem:
— Stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia np.: QUARK CPET (lub
równoważny) – 1 zestaw.
Zadanie 6 – Dostawa systemu komputerowej oceny postawy ciała i kończyn dolnych:
— system komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych np.: System MORA 4 Generacji z Podoskopem 3D (lub
równoważny) do oceny postawy ciała, stóp, koślawości i szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a (lub
równoważny) – 1 zestaw.
Zadanie 7 – Dostawa platform wibracyjnych:
— platformy wibracyjne typu One Fitness Vibra Space (lub równoważne) – szt. 8,
— platforma balansowa typu Sigma (lub równoważna) – zestaw 1,
— platforma do treningu koordynacji – stabilometryczna typu Alfa (lub równoważna) zestaw - 1.
Zadanie 8 – Dostawa rejestratora aktywnosci ruchowej wraz z czytnikiem oraz oprogramowaniem:
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— Zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natężenia światła typu Actiwatch (AW2) (lub
równoważny) - 1 zestaw.
Zadanie 9 - Dostawa sauny dwudzielnej:
— sauna dwudzielna typu combi – infrared (lub równoważna) - 2 komplety.
Zadanie 10 – Dostawa przyrządów gimnastycznych:
— drążek gimnastyczny, wyczynowy „Munich” (lub równoważny) posiadający certyfikat FIG – szt.1,
— poręcze równoległe wyczynowe „Pallas” (lub równoważne), posiadające certyfikat FIG (lub równoważne) szt.
1,
— poręcze asymetryczne, wyczynowe „Mexico” (lub równoważne) posiadające certyfikat FIG – szt. 1,
— równoważnia wyczynowa „Lausanne” (lub równoważna) posiadające certyfikat FIG, szt. 1,
— obicie ramy dla równoważni wyczynowej „Lausanne: -2 komplety,
— materac asekuracyjny Beijing Blue (lub równoważny) – szt. 1,
— rama wyczynowa do kółek gimnastycznych „Atlas” (lub równoważna), posiadające certyfikat FIG – szt. 1,
— mata gimnastyczna rolowana – szt. 2,
— kotwa podłogowa do trwałego mocowania sprzętu gimnastycznego – szt. 12.
Zadanie 11 – Dostawa koszy najazdowych:
— Kosze najazdowe np.: Hydroplay Official (lub równoważne) – szt. 2.
Zadanie 12 - Dostawa materacy gimnastycznych:
— materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 10,
— materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 20,
— materac gimnastyczny grubości 10 cm – szt. 10.
Zadanie 13 - Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 1.
— maszyna dwufunkcyjna - mmkl. piersiowej + mm. pleców - rozpiętki – szt. 1,
— maszyna dwufunkcyjna - mm najszerszy grzbietu - wyciąg górny i dolny – szt. 1,
— maszyna jednofunkcyjna - mm. obręczy barkowej – wyciskanie siedząc –szt. 1,
— urządzenie dwufunkcyjne - mm. skośne brzucha - twister siedząc i stojąc – szt. 1,
— maszyna dwufunkcyjna - mm przywodziciele i odwodziciele ud – siedząc – szt. 1,
— maszyna dwufunkcyjna - mm brzucha i pleców – siedząc – szt. 1,
— urządzenie „jeździec” mm. obręczy barkowej + mm.brzucha – szt. 1,
— ławka uniwersalna - z regulacja kąta oparcia i siedziska – szt. 1.
Zadanie 14 - Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 2:
— sztangielka chromowana 1 kg – szt. 2,
— sztangielka chromowana 2 kg – szt. 2,
— sztangielka chromowana 2,5 kg – szt. 4,
— stojak na sztangielki – szt. 1,
— maszyna wielofunkcyjna – wyciąg brama – szt. 1,
— maszyna dwufunkcyjne – na wolny ciężar – hak maszyna – przysiad + wypychanie – szt. 1,
— maszyna na wolny ciężar – do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu - martwy ciąg –szt. 1,
— maszyna Smitha (lub równoważne) - sztanga na prowadnicach – szt. 1.
Zadanie 15 - Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 3:
— sztangielka chromowana 3 kg – szt. 4,
— sztangielka chromowana 4 kg – szt. 2,
— sztangielka chromowana 5 kg – szt. 2,
— sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1,
— sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1,
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— ławka płaska do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1,
— ławka skos - góra do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1,
— ławka do ćwiczeń mm. prostowników grzbietu – szt. 1,
— ławka uniwersalna – szt. 1.
Zadanie 16 - Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 4:
— sztangielka chromowana 6 kg – szt. 2,
— sztangielka chromowana 7 kg – szt. 2,
— sztanga francuska profi/łamana – szt. 1,
— ławka do ćwiczeń bicepsów - modlitewnik z regulacją wysokości stojaków – szt. 1,
— poręcz - mm. brzucha oraz triceps + podciąganie (chwyt wąski i szeroki) – szt. 1,
— stojaki profesjonalne wysokie pod sztangę- szt. 1.
Zadanie 17 - Dostawa wyposażenia do sali treningu ruchowego nr 5:
— ergometr treningowy z oporem magnetycznym np. Keiser M3 (lub równoważny) – szt. 10,
— zestaw nagłaśniający do salki treningu ruchowego oraz imprez zewnętrznych np.: Yamaha Stagepas 500 (lub
równoważny) – 1 zestaw,
— przyrządy do pomiarów: cyrkiel kabłąkowy Martina (lub równoważny), cyrkiel kabłąkowy Collyera (lub
równoważne), fałdomierz metalowy – 1 zestaw,
— bieżnia półprofesjonalna z amortyzatorami np.: Vision Fitness T9250 Deluxe (lub równoważne) – 2 szt,
— eliptyczny ergometr treningowy (Crosstrainer) (lub równoważny) z oporem magnetycznym szt. 2,
— ergometr wioślarski np.: Concept 2 model D (lub równoważny) – szt. 2,
— mata do ćwiczeń – szt. 18.
Szczegółowy opis powyższych pozycji zawiera załącznik nr 5 Formularz cenowy.
2.3 Dane techniczne podanych poszczególnie urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione
przez Wykonawcę. Oznacza to, że zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach technicznych,
skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakże istnieje możliwość zaproponowania urządzeń o równoważnych
parametrach technicznych, nie gorszych niż wskazane powyżej lub lepszych.
2.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada minimalne
parametry techniczne i programowe zgodne ze wskazanymi w kolumnie „3” formularza cenowego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego urządzenia,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy (urządzenia
wymienione w załączniku nr 2 do siwz) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu
wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego urządzenia, aprobaty
techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego urządzenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 056 559,38 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.8.2012. Zakończenie 31.1.2013

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis

Zadanie 1 – Dostawa bieźni ruchomej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis

Zadanie 2 – Dostawa zestawu treningo- diagnostycznego do oceny i treningu dynamicznego miesni z
osprzętem wspomagającym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis

Zadanie 3 – Dostawa ergometru wioślarskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie 4
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1) Krótki opis
Zadanie 4 – Dostawa systemu do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis

Dostawa zestawu do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia z osprzętem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie 6
1) Krótki opis

Dostawa systemu komputerowej oceny postawy ciała i kończyn dolnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie 7
1) Krótki opis

Dostawa platform wibracyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie 8
1) Krótki opis
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Dostawa rejestratora aktywnosci ruchowej wraz z czytnikiem oraz oprogramowaniem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie 9
1) Krótki opis

Dostawa sauny dwudzielnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zadanie 10
1) Krótki opis

Dostawa przyrządów gimnastycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Zadanie 11
1) Krótki opis

Dostawa koszy najazdowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Zadanie 12
1) Krótki opis

Dostawa materacy gimnastycznych.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Zadanie 13
1) Krótki opis

Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Zadanie 14
1) Krótki opis

Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Zadanie 15
1) Krótki opis

Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Zadanie 16
1) Krótki opis

Dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń siłowych nr 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Zadanie 17
1) Krótki opis

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI TRENINGU RUCHOWEGO NR 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
37442300, 37441100, 38540000, 37441000, 33157000, 37420000, 37422200, 37421000, 37452210,
37442200, 37442400

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
9.1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części 1 – 900,00 PLN.
2) dla części 2 – 4 500,00 PLN
3) dla części 3 – 130,00 PLN.
4) dla części 4 – 600,00 PLN.
5) dla części 5 – 1 300,00 PLN.
6) dla części 6 – 600,00 PLN.
7) dla części 7 – 850,00 PLN.
8) dla części 8 – 150,00 PLN.
9) dla części 9 – 450,00 PLN.
10) dla części 10 – 800,00 PLN.
11) dla części 11 – 800,00 PLN.
12) dla części 12 – 160,00 PLN.
13) dla części 13 – 400,00 PLN.
14) dla części 14 – 250,00 PLN.
15) dla części 15 – 75,00 PLN.
16) dla części 16 – 65,00 PLN.
17) dla części 17 - 850,00 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 PZP (część IV SIWZ) oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (część V SIWZ).
3.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3.1,
na podstawie oświadczeń i dokumentów, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i
dokumentach.
3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie
art. 23 PZP, tudzież Wykonawców występujących w postępowaniu jako spółka cywilna – żaden z podmiotów
występujących w ramach tych podmiotów (osób fizycznych w przypadku spółki cywilnej) nie może podlegać
wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, natomiast warunki
określone w Części V, muszą spełniać łącznie.
3.4. Zamawiający wykluczy także Wykonawców z powodów wskazanych w art. 24 ust. 2 PZP.
4.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5- 8 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób
4.3. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 4.1 TABELA Nr 1 lp. 2-6 SIWZ składa następujące
dokumenty:
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy PZP.
b). oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w stosunku do osób
fizycznych.
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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W celu wykazania spelniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 zamawiąjacy
żąda.
1. wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz
2. dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie
Zamawiajacy uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu jeśli wykaze że:
Wykonał należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1, jednorazową dostawę:
a) dla zadania 1 - bieżni ruchomej (lub tożsamego urządzenia) o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto
b) dla zadania 2 – zestawu treningowo diagnostycznego do oceny i treningu dynamicznego mięsni z osprzętem
wspomagającym (lub tożsamego urządzenia) o wartości minimum 230.000,00 PLN brutto.
c) dla zadania 3 – ergometru wioślarskiego (lub tożsamego urządzenia) o wartości minimum 6 500,00 PLN
brutto.
d) dla zadania 4 – systemu do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego (lub
tożsamego urządzenia) o wartości minimum 30 000,00 PLN brutto,
e) dla zadania 5 –zestawu do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia (lub tożsamego urządzenia) o
wartości minimum 65 000,00 PLN. brutto.
f) dla zadania 6 – systemu komputerowej ocen ciała i kończyn dolnych (lub tożsamego urządzenia) o wartości
minimum 33 000,00 PLN. brutto
g) dla zadania 7 – platform (lub tożsamych urządzeń) o wartości minimum 27 000,00 PLN brutto,
h) dla zadania 8 – rejestratora aktywności ruchowej wraz z czytnikiem oraz oprogramowaniem (lub tożsamego
urządzenia) o wartości minimum 7.500,00 PLN brutto.
i) dla zadania 9 – sauny dwudzielnej (lub tożsamego urządzenia) o wartości minimum 22 000,00 PLN brutto,
j) dla zadania 10 – przyrządów gimnastycznych (lub tożsamych przyrządów) o wartości minimum 42 000,00
PLN brutto,
k) dla zadania 11 – koszy najazdowych (lub tożsamych urządzeń) o wartości minimum 40 000,00 PLN brutto,
l) dla zadania 12 – materacy gimnastycznych (lub tożsamego wyposażenia) o wartości minimum 8 000,00 PLN
brutto,
ł) dla zadania 13 – wyposażenia sali do ćwiczeń siłowych (lub tożsamego wyposażenia zgodnego z zadaniem)
o wartości minimum 20 000,00 PLN brutto,
m) dla zadania 14 – wyposażenia sali do ćwiczeń siłowych (lub tożsamego wyposażenia zgodnego z zadaniem)
o wartości minimum 12 000,00 PLN brutto,
n) dla zadania 15 – wyposażenia sali do ćwiczeń siłowych (lub tożsamego wyposażenia zgodnego z zadaniem)
o wartości minimum 3 500,00 PLN brutto,
o) dla zadania 16 – wyposażenia sali do ćwiczeń siłowych (lub tożsamego wyposażenia zgodnego z zadaniem)
o wartości minimum 3 000,00 PLN brutto,
p) dla zadania 17 – wyposażenia sali do treningu ruchowego (lub tożsamego wyposażenia zgodnego z
zadaniem) o wartości minimum 43 000,00 PLN brutto, oddanych do użytkowania przed upływem terminu
składania ofert.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP31/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, sala 105.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Centrum Edukacji Kultury
Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” nr RPKP.03.01.00-04-004/09 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
Umowa o dofinansowanie nr WPW.I.3043-3-3-229/2010 zawarta 27.4.2010 r. pomiędzy Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego a Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Aneks nr 1 z dnia 27.5.2011.
Aneks nr 2 z dnia 22.9.2011.

VI.3) Informacje dodatkowe
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale
VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia w formie faksu lub pocztą elektroniczną.
18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.8. jw. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, rozpatrującej odwołanie stronom i uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się na zasadach określonych w rozdziale 3 Działu VI
ustawy PZP.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.7.2012


