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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494003-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2019/S 203-494003

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny
00070686900000
ul. Piłsudskiego 65
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Dębicki
Tel.:  +48 182061550
E-mail: naczelnikgopr@gopr.pl 
Faks:  +48 182014152
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gopr.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielanie pomocy
ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa ekwipunku dla ratowników GOPR
Numer referencyjny: L.dz. 396/I/2019

II.1.2) Główny kod CPV
18000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:naczelnikgopr@gopr.pl
www.gopr.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekwipunku dla ratowników/ratowniczek Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach
atmosferycznych, w ilości po 204 sztuk z każdego asortymentu wskazanego w pkt 3.5 SIWZ.
2. 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.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 061 463.41 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18200000
18410000
18412100
18412300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekwipunku dla ratowników/ratowniczek Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach
atmosferycznych, w ilości po 204 sztuk z każdego asortymentu wskazanego w ppkt 5.
2. 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: kurtki letniej, kurtki przeciwdeszczowej, kurtki ocieplanej, kamizelki ocieplanej,
kurtki reprezentacyjnej, kurtki technicznej zadaniowej, spodni przeciwdeszczowych, spodni technicznych,
spodni uniwersalnych (szczegółowe dane techniczne są zawarte w pkt 3.5. SIWZ). Na oferowany asortyment
Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcy gwarancji.
6. Wymagane oznaczenia:
Dla 114 kompletów:
— 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 5 - termotransfery/logotypy
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sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy (załączone do SIWZ logotypy są
poglądowe),
— kamizelka 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,
— spodnie na lewej nogawce termotransfer „GOPR z krzyżem” 45,4 mm/60,0 mm. Dopuszcza się znak/nazwa

producenta o powierzchni do 25 cm2 - na wszystkich wyrobach.
Dla 90 kompletów:
— kurtki na lewej piersi termotransfer „GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm/60,0 mm na prawej piersi
termotransfer „Sfinansowano ze środków PZU S.A.” o wymiarach 85 mm/15,2 mm w kolorze liter GOPR na
prawym rękawie na ramieniu termotransfery „sponsorów” w ilości nie więcej niż 5 - termotransfery/logotypy
sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy (załączone do SIWZ logotypy są
poglądowe),
— kamizelka na lewej piersi termotransfer „ GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm/60,0 mm, na prawej
piersi termotransfer „Sfinansowano ze środków PZU S.A.” 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 - Kamizelka na lewej piersi
termotransfer „ GOPR z krzyżem” o wymiarach 45,4 mm/60,0 mm na prawej piersi termotransfer „Sfinansowano
ze środków PZU S.A.” 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 25 cm2 - 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.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin 35-dniowy
od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ponieważ zachodzi pilna
potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Z uwagi na ograniczoną
ilość znaków uzasadnienie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego wraz z ogłoszeniem o
zamówieniu
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-437986

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Walkabout Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 53
Warszawa
00-697
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 061 463.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 023 264.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437986-2019:TEXT:PL:HTML
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane W sposób określony w pkt 2 zdanie drugie, albo w terminie
15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także
wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
06-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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