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Ogłoszenie nr 510265622-N-2019 z dnia 05-12-2019 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: 626623-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540260333-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Krajowy numer
identyfikacyjny 70686900000000, ul. ul. Piłsudskiego  65, 34-500  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 ZAMAWIAJĄCEGO:
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. 458a/I/2019

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 162 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. Odnośnie ekwipunku przeznaczonego dla kobiet, Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie tzw. ekwipunku uniwersalnego tj. produktów równoważnych we wskazanych w
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pkt.3.3 kolorach, spełniających właściwości poszczególnych produktów. Szczegółowe wymiary
zostaną podane niezwłocznie po zawarciu umowy. 5. Kolekcja składa się z : 1) KURTKA
LETNIA • wodoodporna, wiatroodporna, wytrzymała • zachowująca mały rozmiar po
spakowaniu • ocieplany wyprofilowany kaptur z tylną regulacją • szeroki ergonomicznie
wyprofilowany kołnierz • ergonomicznie wyprofilowane rękawy • lekkie elastyczne
wykończenie mankietów i dołu kurtki • zamek główny z wewnętrzną wiatroszczelną listwą na
pełnej długości; • zapinana na zamek kieszeń na piersi; • kieszeń wewnętrzna zapinana na
zamek; • elastyczne, miękkie i wiatroodporne wstawki na rękawach i z boku kurtki Materiał
główny: Nylon Ripstop + wstawki z elastycznego materiału z zawartością co najmniej 10%
elastanu Wykończenie: wodoodporna impregnacja DWR C6 Rozmiary: XS-3XL Kolor:
czerwony z czarnymi wstawkami Waga: ok. 400 g (rozm. L) 2) KURTKA
PRZECIWDESZCZOWA • wodoszczelna, wiatroszczelna, oddychająca, odporna na otarcia,
wytrzymała; • zintegrowany kaptur kompatybilny z kaskiem, posiadający wyprofilowany daszek
i system umożliwiający regulację jedną ręką • krój zapobiegający podwijaniu się kurtki do góry
podczas wspinania; • mankiety regulowane na rzep; • zamki wentylacyjne po bokach kurtki; •
wodoszczelny zamek główny • 2 wodoszczelne kieszenie na piersi o dużej pojemności; • kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek; • wewnętrzna kieszeń na telefon; • elastyczna regulacja obwodu
dołu; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • hydrofobowe wykończenie, wszystkie szwy
zgrzewane; • wodoodporne zamki błyskawiczne typu YKK lub równoważne; Materiał główny: 3
warstwowy laminat z zastosowaniem membrany Gore-Tex® Pro Wykończenie: impregnacja
wodoodpornym DWR C6 Krój: atletyczny Rozmiary: XS - 3XL Kolor: czerwony z czarnymi
wstawkami Waga: ok. 460 g (rozm. L) 3) KURTKA OCIEPLANA • wodoodporna,
wiatroszczelna, ciapła, wytrzymała • zachowująca 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; • wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą wiatroszczelną na pełnej długości;
• dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • dodatkowa kieszeń zewnętrzna na piersi
zapinana na zamek • dwie duże i elastyczne kieszenie wewnętrzne • elastyczny ochronny
mankiet wewnątrz rękawa • regulacja obwodu dołu przez kieszenie; • dołączony do kurtki
woreczek kompresyjny Materiał główny: 2 warstwowy laminat z membraną 10k/10k Podszewka:
nylon 20D Ocieplina: zawierająca co najmniej 35% wełny Krój: Atletyczny Kolor: czerwony z
czarnymi wstawkami Rozmiary: XS - 3XL Waga: ok. 430 g (rozm. L) 4) KAMIZELKA
OCIEPLANA • wodoodporna, wiatroodporna, ciepła, wytrzymała, • zachowująca mały rozmiar
po spakowaniu • zaopatrzona w wytrzymały zamek główny z wewnętrzną listwą wiatroszczelną
na pełnej długości; • dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek; • kieszeń wewnętrzna
zapinana na zamek pełniąca funkcję woreczka kompresyjnego; • elastyczne wstawki boczne; •
odprowadzanie wilgoci zapobiegające wychłodzeniu organizmu • wyprodukowana z
zachowaniem najwyższych norm środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub
równoważnym; Materiał główny: Nylon Ripstop + elastyczny materiał z zawartością co najmniej
10% elastanu Podszewka: polyester Ocieplina: zawierająca co najmniej 35% wełny Krój:
Atletyczny Kolor: czerwony z czarnymi wstawkami Rozmiary: XS - 3XL Waga: ok. 230 g
(rozm. L) 5) KURTKA REPREZENTACYJNA • oddychająca, szybkoschnąca; • wiatroodporna,
wodoodporna, ciepła; • łatwa w pielęgnacji; • miękka w dotyku; • wytrzymały zamek główny
pełnej długości; • ergonomicznie wyprofilowane rękawy; • dwie kieszenie zewnętrzne; • płaskie
szwy • lekkie mankiety z elastycznym wykończeniem Materiał główny: 100% polyester Krój:
regularny Kolor: czerwony Rozmiary: S - 4XL Waga: ok. 520 g (rozm. L) 6) KURTKA
TECHNICZNA ZADANIOWA • wiatroszczelna, wodoszczelna, oddychająca, odporna na
otarcia; • zgrzewane szwy; • podklejone detale; • kompatybilna z kaskiem, kaptur burzowy z
wyprofilowanym daszkiem i jednoręczną regulacją - 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 na pełnej długości; • łatwo dostępna kieszeń na piersi; • kompresuje się do
własnej kieszeni; Materiał główny: 2,5 warstwowy laminat z membraną 10k/10k wzmocniony
włóknem CORDURA Wykończenie: wodoodporne - bez PFC Krój: atletyczny Kolor: czerwony
z dodatkiem czarnego Rozmiary: XS - 2XL Waga: ok. 300 g (rozm. L) 7) SPODNIE
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PRZECIWDESZCZOWE • wodoszczelne, wiatroszczelne, oddychające, wytrzymałe, odporne na
otarcia; • bardzo wysoki i ergonomiczny pas z elastyczną wstawką z tyłu • pas boczny
regulowany za pomocą rzepów • zamek z boku nogawek dający możliwość całkowitego
rozpięcia i wentylacji • dwie nisko umieszczone kieszenie umożliwiające dostęp podczas
wspinania • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • wodoszczelne zamki YKK; • ochrona przed
rakami; • zgrzewane szwy; Materiał główny: 3 warstwowy laminat z zastosowaniem membrany
Gore-Tex® Pro Wzmocnienia nogawki: ochrona przed rozcięciami Krój: atletyczny Rozmiary:
XS - 3XL Kolor: czarny Waga: ok. 510 g (rozm. L) 8) SPODNIE TECHNICZNE •
wodoodporne, wiatroszczelne, oddychające, odporne na otarcia; • elastyczne w czterech
kierunkach; • ergonomicznie wyprofilowane kolana; • cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na
zamek; • kieszeń z tyłu zapinana na zamek; • zamki wentylacyjne po bokach; • wzmacniane
wstawki u dołu nogawki dla ochrony przed rakami • haczyki u dołu nogawki dla przymocowania
obuwia • elastyczne podwójne szwy • wyprodukowane z zachowaniem najwyższych norm
środowiskowych - materiał z certyfikatem bluesign® lub równoważnym; Materiał główny:
elastyczny materiał z dodatkiem elastanu (co najmniej 10%) Wykończenie: wodoodporne z
zastosowaniem DWR C6 Krój: regularny Krój nogawki: regularny Rozmiary: XS - 3XL Kolor:
czarny Waga: ok. 440 g (rozm. L) 9) SPODNIE UNIWERSALNE • wodoodporne,
wiatroodporne, oddychające, odporne na otarcia; • elastyczne w czterech kierunkach; •
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: elastyczny materiał z dodatkiem elastanu (co
najmniej 10%) Wykończenie: wodoodporne bez użycia PFC Krój: dopasowany Krój nogawki:
prosty Rozmiary: S - 3XL Kolor: czarny Waga: ok. 350 g (rozm. L) 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 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 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
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, 18410000-6, 18412000-0, 18412100-1, 18412300-3

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
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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. 


