
Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: dostawa ekwipunku dla

ratowników GOPR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 649341-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

www.gopr.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.gopr.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

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

Numer referencyjny: L.dz.459/I/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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 80 sztuk z każdego asortymentu wskazanego w ppkt 5. 2. Wszystkie
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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; • kolor czarny 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; • kolor

czarny 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 czarny 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
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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 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; •
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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 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=63e02a0...

7 z 18 2018-11-16, 14:13



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
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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 „

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.5) Główny kod CPV: 18100000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

18200000-1

18300000-2

18410000-6

18412000-0

18412100-1

18412200-2

18412300-3

18443320-5

18424000-7

18811000-7
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18931100-5

31521320-3

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę
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W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; -dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego,

w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) folder, katalog, prospekt z listą parametrów/właściwości technicznych producenta dla oferowanej

odzieży opisanej w pkt 3.5. siwz itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez

wykonawcę na żądanie zamawiającego; b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez oferowane

dostawy wymogu gramatury materiałów, z których wykonana będzie odzież, wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; - wypełniony formularz oferty

stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu,

lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji). - zobowiązanie

podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.4 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach

lub sytuacji podmiotu trzeciego - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania

zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik
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nr 6 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-26, godzina: 15:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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