
Ogłoszenie nr 500134224-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: dostawa ekwipunku dla
ratowników GOPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565559-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer identyfikacyjny
70686900000, ul. ul. Piłsudskiego  65, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
182 061 550, e-mail zarzad@gopr.pl, faks 018 2061550 wew. 13.
Adres strony internetowej (url): www.gopr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa ekwipunku dla ratowników GOPR

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
L.dz.196a/I/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekwipunku dla ratowników/ratowniczek Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych
warunkach atmosferycznych, w ilości po 94 sztuk z każdego asortymentu wskazanego w ppkt 5. 2.
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Wszystkie elementy ekwipunku muszą stanowić kolekcję spójną pod względem wzornictwa i
kolorystyki. Szkice modeli stanowią zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz). 3. Kolorystyka całej kolekcji: niebieski, czerwony, czarny. 4. Szczegółowe rozmiary ubrań
Zamawiający poda w formie elektronicznej Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia. Szczegółowe
wymiary zostaną podane niezwłocznie po zawarciu umowy. 5. Kolekcja składa się z : 1) BIELIZNA
– KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM • uniwersalna koszulka męska z długim rękawem i
okrągłym dekoltem (warstwa bazowa) o dopasowanym kroju; • płaskie szwy przesunięte na przód
ramion i kark aby zapobiec otarciom; • wydłużony i zaokrąglony tył koszulki dla lepszego
dopasowania; • dyskretne logo na rękawie; • możliwość prania w pralce w temperaturze do 40
stopni; • gramatura 200 gm, splot typu jersey • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino;
• 2) BIELIZNA – KALESONY • uniwersalne leginsy męskie z długimi nogawkami o dopasowanym
kroju; • płaskie szwy, wygodna gumka w pasie, dodatkowy klin w kroku dla wygodniejszego
dopasowania; • możliwość prania w pralce w temperaturze do 40 stopni; • gramatura 200 gm, splot
typu jersey; • wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; 3) BIELIZNA – KOSZULKA Z
KRÓTKIM RĘKAWEM • uniwersalna koszulka męska z krótkim rękawem (warstwa bazowa) o
dopasowanym kroju; • płaskie szwy przesunięte na przód ramion i kark aby zapobiec otarciom; •
Wydłużony i zaokrąglony tył koszulki dla lepszego dopasowania' • Dyskretne logo na rękawie; •
możliwość prania w pralce w temperaturze do 40 stopni; • gramatura 200 gm, splot typu jersey; •
wykonana w 100% z nowozelandzkiej wełny merino; • kolor czerwony 4) KURTKA LETNIA •
wodoodporna, wiatroodporna, odprowadzająca wilgoć na zewnątrz, odporna na otarcia,
niepochłaniająca nieprzyjemnych zapachów; • rozciągliwa w 2 kierunkach, płaskie szwy; •
elastyczne wykończenie kołnierza z miękką stroną wewnętrzną; • mankiety regulowane na velcro; •
zamek główny z wewnętrzną wiatroodporną listwą na pełnej długości kurtki; • 2 kieszenie
zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń na piersi zapinana na zamek; • elastyczne wykończenie
obwodu dołu z regulacją na ściągacze; Materiał główny: Stormwall Ultimate 3L 5k/0,5k MF Light
240 Wykończenie: trwale wodoodporne C6 Długość tyłu: 72 cm (rozm. 50/L) Rozmiary:
46/S-56/3XL Kolor: Czerwony/ niebieski w wersji damskiej Waga: 510 g (rozm. 50/L) 5)
KOSZULKA POLO • odprowadzająca wilgoć na zewnątrz; • niepochłaniajaca nieprzyjemnych
zapachów; • wykonana z szybkoschnącego materiału; • guzik na kołnierzu; • kieszeń na piersi
zapinana na ukrytą napę; Materiał główny: Dryton Polo Knit Silver 170 Wykończenie: antyodorowe
Długość tyłu: 69 cm (rozm. 50/L) Kolor: czerwony lub czarny Krój: regularny Rozmiary:
46/S-56/3XL Waga: 216 g (rozm.50/L) 6) KURTKA PRZECIWDESZCZOWA • wodoodporna,
wiatroodporna, oddychająca, odporna na otarcia; • zintegrowany kaptur kompatybilny z kaskiem z
podwójną regulacją z przodu i z tyłu; • krój zapobiegający podwijaniu się kurtki do góry; • miękka
wewnętrzna strona kołnierza; • mankiety regulowane na velcro; • zamki wentylacyjne po bokach
kurtki; • wodooporny, wytrzymały, dwukierunkowy zamek główny z wewnętrzną listwą
wiatroodporną pełnej długości; • 2 obszerne kieszenie na piersi zapinane na zamek; • kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek; • wewnętrzna kieszeń na smartfona; • elastyczna regulacja obwodu
dołu za pomocą ściągaczy ze stoperami; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • hydrofobowe
wykończenie, wszystkie szwy zgrzewane; • wodoodporne zamki błyskawiczne typu YKK lub
równoważne; • podklejone detale • logo 3D, wycięte laserowo Materiał główny: 3 warstwowy Gore-
Tex® Pro NG 3L high tenacity 115, Gore--Tex® plain smooth 133 Wykończenie: Trwale
wodoodporne C6 Podszewka: Brushed lining soft touch 135 (miękka szczotkowana strona
wewnętrzna) Długość tyłu: 78 cm (rozm.50/L) Krój: atletyczny Rozmiary: 46/S - 54/2XL Kolor:
czerwony Waga: 467 g (rozm. 50/L) 7) KURTKA OCIEPLANA • wiatroodporna, ocieplana,
odporna na otarcia, szybkoschnąca; • bodymapping • dopasowująca się do ciała - mały rozmiar po

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7efe749e-8b5e-4b4c-bfd8-1cc340...

2 z 6 2018-06-13, 14:19



spakowaniu; • ocieplany, dopasowany kaptur zintegrowany z kołnierzem; • ergonomicznie
wyprofilowane rękawy i partia barków dla optymalnego dopasowania • sportowy krój zapobiega
podwijaniu się kurtki podczas wspinaczki; • gładkie bezszwowe panele boczne; • wytrzymały zamek
główny z wewnętrzną listwą wiatroodporną pełnej długości; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane
na zamek; • kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek; • regulacja obwodu dołu przez kieszenie; •
estetyczne wykończenie wnętrza kurtki; • technologia bodymapping; • pakuje się do zintegrowanej
kieszeni kompresyjnej; • wyprodukowana z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych -
materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; • Kolor czerwony 8) KAMIZELKA
OCIEPLANA • wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, odporna na otarcia; • dostosowująca się
do ciała - bodymapping; • zaopatrzona w wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą
wiatroodporną pełnej długości; • swie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek; • bezszwowe panele boczne; • mozliwość regulacji obwodu dołu
przez kieszenie; • wyprodukowana z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z
certyfikatem bluesign® lub równoważnym; Materiał główny: Pertex Quantum matt ripstop DWR 37
BS Wykończenie: Trwale wodoodporne C6, Cirè Podszewka: DWP plain light HS 20D 40
Ocieplina: Primaloft silver insulation 60g filling bs Długość tyłu: 71 cm (rozm. 50/L) Krój:
Atletyczny Kolor: niebieski Rozmiary: 46/S - 54/2XL Waga: 218 g (rozm. 50/L) 9) SPODNIE
PRZECIWDESZCZOWE • wodoodporne, wiatroodporne, oddychające, odporne na otarcia; • płaski
system regulacji talii • talia z dopasowującymi się elastycznymi wstawkami • wstawka w kroku dla
maksymalnej swobody ruchów • płaska kieszeń na udzie zapinana na zamek • boczne,
wodoodporne, dwukierunkowe zamki wentylacyjne na całą długość nogawki • ergonomicznie
wyprofilowane kolana; • wodoodporne zamki YKK; • dwie wewnętrzne pętle przy nogawkach do
przymocowania pod butami narciarskimi; • wewnętrzny elastyczny ochraniacz; • nogawki z
haczykami do przymocowania do obuwia; • ochrona przed rakami; • hydrofobowe wykończenie,
wszystkie szwy zgrzewane; • podklejone detale; • logo 3D, wycięte laserowo; Materiał główny: 3
warstwowy Gore-Tex® Pro NG 3L high tenacity 115 Wzmocnienia wewnątrz nogawki:
3-warstwowa ochrona przed rozcięciami WR 5K/5K 308 Wykończenie: Trwale wodoodporne C6
Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm. 50/L) Krój: atletyczny Rozmiary: 46/S - 54/2XL Kolor:
czarny Waga: 498 g (rozm. 50/L) 10) SPODNIE TECHNICZNE • wodoodporne, wiatroodporne,
oddychające, odporne na otarcia; • elastyczne w czterech kierunkach; • wstawka w kroku dla
swobody ruchu; • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • dwie kieszenie po bokach zapinane na
zamek; • kieszeń z tyłu zapinana na zamek; • elastyczna tylna część pasa; • zamek u dołu nogawki; •
wykonane z mieszanki elastycznych, miękkich oraz oddychających materiałów; • wyprodukowane z
zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub
równoważnym; Materiał główny: Nylon Ager Stretch 180 Wykończenie: Trwale wodoodporne C6
Wstawki: Durastretch Dot Touch DWR 189 BS (siedzenie) Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm.
50/L) Krój: atletyczny Krój nogawki: regularny Rozmiary: 44/XS - 54/2XL Kolor: czarny Waga:
334 g (rozm. 50/L) 11) SPODNIE UNIWERSALNE • wodoodporne, wiatroodporne, oddychające,
odporne na otarcia; • elastyczne w czterech kierunkach; • niepochłaniające nieprzyjemnych
zapachów; • ergonomiczny pas z elastycznymi wstawkami; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na
zamek; • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • tylna kieszeń zapinana na zamek; • regulacja dołu
nogawki za pomocą ściągacza; Materiał główny: DURASTRETCH BAMBOOSHELL 180
Wykończenie: antyodorowe, trwale wodoodporne C6 Wstawki: DURASTRETCH
BAMBOOSHELL 180 (kolana) Długość szwu bocznego: 110 cm (rozm. 50/L) Krój: regularny Krój
nogawki: regularny Rozmiary: 46/S - 60/5XL Kolor: czarny Waga: 365 g (rozm. 50/L) 12)
KURTKA REPREZENTACYJNA • oddychająca, szybkoschnąca; • elastyczna w czterech
kierunkach; • odprowadzający wilgoć na zewnątrz; • miękki w dotyku; • wytrzymały zamek główny
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pełnej długości; • miękka wewnętrzna strona kołnierza; • osłona zamka na kołnierzu; •
ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • dwie kieszenie zewnętrzne; • elastyczne, podwójne szwy; •
optymalny transport wilgoci zapobiegający wyziębieniu; • wyprodukowana z zachowaniem
najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym;
Materiał główny: Polartec power stretch pro 241 BS Długość tyłu: 68 cm (rozm. 50/L) Krój:
atletyczny Kolor: czerwony Rozmiary: 46/S - 54/2XL Waga: 380 g (rozm. 50/L) 13) KURTKA
TECHNICZNA ZADANIOWA wiatroodporna, wodoodporna, oddychająca, odporna na otarcia; •
hydrofobowe, zgrzewane szwy; • podklejone detale; • kompatybilna z kaskiem, kaptur burzowy z
wyprofilowanym daszkiem i jednoręczną regulacją na zamek - precyzyjne dopasowanie do głowy i
kasku; • wysoki kołnierz zintegrowany z kapturem; • elastyczna regulacja obwodu dołu za pomocą
ściągaczy; • sportowy krój zapobiega podwijaniu się kurtki podczas wspinaczki; • ergonomicznie
wyprofilowane rękawy; • elastyczne wykończenie mankietów; • wytrzymały zamek główny z
wewnętrzną listwą wodoodporną pełnej długości; • łatwo dostępna kieszeń na piersi z
wodoodpornym zamkiem; • kompresuje się do własnej kieszeni; Materiał główny: PXE 10k/10k
CORDURA 2.5L 108 Wykończenie: Trwale wodoodporne - bez PFC Długość tyłu: 75 cm (rozm.
50/L) Krój: atletyczny Kolor: niebieski Rozmiary: 44/XS - 54/2XL Waga: 300 g (rozm. 50/L) 14)
CHUSTA WIELOZADANIOWA • wykonana z oddychającego, szybkoschnącego, miękkiego i
odprowadzającego na zewnątrz wilgoć materiału; • wszechstronne użytkowanie: jako chusta na
szyję, na głowę lub jako czapka Materiał główny: Dryton Stretch Krój: regularny Kategoria
produktu: izolacja termiczna Rozmiary: UNI 58 Kolor: szary/czarny 15) CZAPKA POD KASK •
dwustronna – z każdej strony inny kolor; • dyskretna wszywka z logo; • możliwość prania w pralce
w temperaturze maksymalnie do 40 stopni • gramatura 200 gm, splot typu jersey; • wykonana w
100% z nowozelandzkiej wełny merino; Kolor: granatowy 16) RĘKAWICE 5-PALCZASTE •
Kolor: czarny • pięciopalczaste; • ocieplane; • wspinaczkowe; 17) BUTY TREKKINGOWE
(podejściowe) • lekka konstrukcja podeszwy; • Ergonomiczna podeszwa środkowa zapewniająca
długotrwałą amortyzację; • Redukcja uderzeń, szybsza regeneracja mięśni; • Stabilny i jednocześnie
płynny, naturalny krok również podczas schodzenia; Materiał główny: zamsz 1,6 mm, materiał
wysoce odporny na ścieranie, pełna gumowa ochrona brzegów; Wyściółka:w technologii Gore-
Tex® Performance Comfort; Podeszwa środkowa: średnio sztywna: Nylon, Bilight Midsole
Podeszwa zewnętrzna: typu Vibram ® WTC Waga: 670 g Rozmiary: 6-12,13 UK 18) PLECAK
UNIWERSALNY • wyjmowana płyta ISB; • wyjście na rurkę systemu hydracyjnego; • system
równoległego mocowania nart; • mocowanie czekana/kijów trekkingowych; • mocowanie liny; •
kieszeń wewnętrzna na najważniejsze przedmioty; • kieszeń na zestaw lawinowy; • odczepiany pas
biodrowy; • kieszeń i szpejarki na pasie biodrowym; • bezpośredni dostęp do zawartości plecaka od
boku; • zamki typu AquaGuard lub równoważne; • gwizdek alarmowy; • odczepiana klapa z
regulacją wysokości; • punkty mocujące o wszechstronnym zastosowaniu; • paski kompresyjne;
System nośny: Contact-Fit Materiał: 210Dx600D Nylon Dobby, 400Dx800D Nylon Pojemność:
min. 35 l – max.45 l 19) LATARKA CZOŁÓWKA • czas świecenia: do 180 h; • zasięg: do 97 m; •
trzy tryby świecenia, w tym Boost (większa moc przez czas 20 sekund); • regulacja kąta nachylenia
reflektora; • wskaźnik zużycia baterii; • wodoodporna – niezawodna w każdych warunkach
pogodowych; • zasilanie: 3 baterie AA/LR6, w zestawie z czołówką; • regulowana opaska; • waga:
175 g (z bateriami); Na oferowany ww. asortyment Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12
miesięcy gwarancji 6. Wymagane oznaczenia : - Kurtki na lewej piersi termotransfer „GOPR z
krzyżem” o wymiarach 45,4 mm / 60,0 mm na prawej piersi termotransfer „SFINANSOWANO ZE
ŚRODKÓW MSWIA” o wymiarach 85 mm /15,2 mm w kolorze liter GOPR na prawym rękawie na
ramieniu termotransfery „sponsorów” w ilości nie więcej niż 6 -termotransfery/logotypy sponsorów
dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy - Kamizelka na lewej piersi termotransfer
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„ GOPR z krzyżem” o wymiarach 45, 4 mm/ 60,0 mm na prawej piersi termotransfer „
ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW” o wymiarach 85 mm /15,2 mm w kolorze liter GOPR -
Koszulka polo na lewej piersi termotransfer „GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm / 60,0 mm
na prawej piersi termotransfer „ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW” o wymiarach 85 mm/15,2
mm w kolorze liter GOPR, - Spodnie na lewej nogawce termotransfer „GOPR z krzyżem” 45,4 mm/
60,0 mm Dopuszcza się znak/nazwa producenta o powierzchni do 25cm2 - na wszystkich wyrobach.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia ( w szczególności pkt 3.5 siwz ) opisany jest przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające
cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  18100000-0

Dodatkowe kody CPV: 18200000-1, 18300000-2, 18410000-6, 18412000-0, 18412100-1,
18412200-2, 18412300-3, 18443320-5, 18424000-7, 18811000-7, 18931100-5, 31521320-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 573170.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WALKABOUT Sp. z o.o.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7efe749e-8b5e-4b4c-bfd8-1cc340...

5 z 6 2018-06-13, 14:19



Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowy Świat 2
Kod pocztowy: 00-497
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 708581.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 708581.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 708581.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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