
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 266118-2015 z dnia 2015-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakopane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 81 kompletów ekwipunku dla ratowników Górskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego przeznaczonej do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach atmosferycznych.

2.Wszystkie elementy ekwipunku muszą...

Termin składania ofert: 2015-10-22

Zakopane: dostawa ekwipunku dla ratowników GOPR- zn ak sprawy:

3/2015

Numer ogłoszenia: 288044 - 2015; data zamieszczenia : 28.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 266118 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Piłsudskiego 65,

34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2061550, faks 018 2061550 wew. 13.

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  dostawa ekwipunku dla ratowników GOPR- znak

sprawy: 3/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 81 kompletów ekwipunku dla

ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznaczonej do użytkowania w trudnych

całorocznych warunkach atmosferycznych. 2.Wszystkie elementy ekwipunku muszą stanowić kolekcję spójną pod

względem wzornictwa i kolorystyki. Szkice modeli stanowią zał. nr 1 do siwz. 3.Kolorystyka całej kolekcji:

niebieski - pantone textile nr. 18-3949TPX , czerwony- pantone textile nr. 19-1663TPX , czarny - pantone textile

nr.19-4005TPX 4.Szczegółowe rozmiary ubrań Zamawiający poda w formie elektronicznej Wykonawcy, którego

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa o udzielenia zamówienia, z

zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do ± 30% całości zamówienia wymagana jest indywidualizacja rozmiarów,

odbiegająca od standardowych wymiarów, w szczególności długość rękawów, obwód w pasie, długość spodni.

Szczegółowe wymiary zostaną podane niezwłocznie po zawarciu umowy. 5.Kolekcja składa się z : 5.1.BIELIZNA -

KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM Koszulka koloru niebieskiego, ubierana bezpośrednio na ciało, wykonana z

100% wełny o gramaturze 200-220 gr./m²., zapewniająca komfort termiczny, ułatwiająca odprowadzenie wilgoci i
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chroniąca przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Koszulka powinna być elastyczna, lekka o

dopasowanym ergonomicznym kroju gwarantującym swobodę noszenia. 5.2.BIELIZNA - KALESONY Kalesony

koloru czarnego, długie, wykonane z 100% wełny o gramaturze 200-220 gr./m², zapewniające komfort termiczny,

ułatwiające odprowadzenie wilgoci i chroniące przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Kalesony powinny

posiadać płaskie szwy, być elastyczne, lekkie, o dopasowanym ergonomicznym kroju gwarantującym swobodę

noszenia. 5.3.BIELIZNA - KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (T-SHIRT) Koszulka koloru niebieskiego, ubierana

bezpośrednio na ciało, wykonana z 100% wełny o gramaturze 200-220 gr./m², zapewniająca komfort termiczny,

ułatwiająca odprowadzenie wilgoci i chroniąca przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Koszulka powinna

być elastyczna, lekka o dopasowanym ergonomicznym kroju gwarantującym swobodę noszenia. 5.4.KOSZULKA

POLO Z KRÓTKIM RĘKAWEM Koszulka koloru czerwonego , wykonana z bawełny typu PIQUE o gramaturze

200-220 gr./m². Koszulka z profilowanym kołnierzykiem, zapinana na 3 guziki, w szwach ramiennych wzmocniona

taśmą 5.5.SPODNIE UNIWERSALNE Uniwersalne spodnie koloru czarnego wykonane z tkaniny będącej

mieszanką poliesteru i spandexu, przy czym zawartość poliesteru winna stanowić 80-90%, o gramaturze 200-220

gr./m². Tkanina charakteryzująca się elastycznością w czterech kierunkach, oddychająca, odporna na

mechaniczne uszkodzenia. Spodnie o dynamicznym dopasowany kroju z 4 kieszeniami (dwie przednie, jedna tylna

i jedna udowa) zapinane na zamki błyskawiczne. Kolana wyprofilowane, w dole nogawek krótkie zamki

błyskawiczne. Obwód spodni w talii regulowany wszytą w pas gumą, dół nogawki regulowany za pomocą taśmy

typu velcro 5.6.KURTKA LETNIA (bez membrany) Uniwersalna kurtka letnia koloru czerwono / niebieskiego

wykonana z tkaniny będącej mieszanką poliesteru i spandexu, pczy czym zawartość poliesteru winna stanowić

80-90%, o gramaturze 200-220 gr./m². Tkanina charakteryzująca się elastycznością w czterech kierunkach,

oddychająca, odporna na mechaniczne uszkodzenia. Kurtka o dynamicznym dopasowany kroju umożliwiającym

pełną swobodę ruchów, zapinana na zamek błyskawiczny jedno suwakowy, posiadająca 3 kieszenie pionowe

(dwie dolne, jedna górna na prawym przodzie) zapinane na zamki błyskawiczne. Powinna posiadać regulowany

kaptur zintegrowany ze stójką, dostosowany do kasku. 5.7.KURTKA REPREZENTACYJNA Kurtka koloru

czerwonego, powinna być wykonana z 100% poliesteru trójwarstwowego, o gramaturze 190-200 gr./m²,

wyposażonego w membranę 100% wiatroszczelną oraz posiadającą właściwości oddychalne i częściowo

wodoodporne, chroniące od wiatru i częściowo deszczu z miękką dzianiną termiczną typu fleece od spodu.

Zapinana na zamek błyskawiczny jedno suwakowy, posiadająca 2 kieszenie zewnętrzne (kieszenie dolne)

zapinane na zamki błyskawiczne. Kurtka z kołnierzem. Dół kurtki regulowany za pomocą gumy i stoperów, doły

rękawów zakończone lamówką. W górnej części rękawa powinien umieszczony być lampas w kolorze niebiesko

białym. 5.8.KURTKA OCIEPLANA Kurtka koloru czerwono-niebieskiego, wykonana z 100% poliamidu o

gramaturze 30-50 gr./m², nie przepuszczającego puch z ociepliną wykonaną z 100% poliestru o gramaturze 100

gr./m² i 60 gr./m², odporną na warunki atmosferyczne (alternatywa dla naturalnego puchu, nie nasiąkającą wodą,

anty alergiczna, bardzo lekka i oddychająca). Kurtka o dopasowanym kroju, umożliwiającym swobodę ruchu.

Zapinana na zamek błyskawiczny 1-suwakowy, posiadająca 2 kieszenie dolne zewnętrzne pionowe zapinane na

zamki błyskawiczne oraz 2 kieszenie wewnętrzne. Jedna z kieszeni wewnętrznych powinna być wykonana w

sposób umożliwiający schowanie kurtki do niej, zapinana na zamek błyskawiczny, druga otwarta wykończona

lamówką elastyczną przeznaczona na rękawice. Doły rękawów wykończone elastycznymi mankietami z dzianiny
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typu lycra, dół kurtki regulowany za pomocą gumy i stoperów. Kurtka wyposażona w zintegrowany kaptur,

regulowany na obwodzie w tylnej części. 5.9.KAMIZELKA OCIEPLANA Kamizelka koloru niebieskiego, wykonana

z 100% poliamidu o gramaturze 30-50 gr./m² nie przepuszczającego puch z ociepliną wykonaną z 100% poliestru

o gramaturze 60 gr./m², odporną na warunki atmosferyczne (alternatywa dla naturalnego puchu, nie nasiąkającą

wodą, anty alergiczna, bardzo lekka i oddychająca). Kamizelka o dopasowanym kroju, umożliwiającym swobodę

ruchu. Zapinana na zamek błyskawiczny 1-suwakowy, posiadająca 2 kieszenie dolne zewnętrzne pionowe oraz 1

kieszeń wewnętrzną zapinane na zamki błyskawiczne. Pachy kamizelki wykończone elastyczną lamówką, dół

kamizelki regulowany za pomocą gumy i stoperów. 5.10. KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Kurtka koloru

czerwono-niebieskiego, techniczna o nowoczesnym kroju, wykonana z tkaniny będącej mieszanką poliesteru i

poliamidu, pczy czym zawartość poliesteru winna stanowić 70-80%, o gramaturze 160-180 gr./m². Wodoodporna

co najmniej 10 000 mm, wytrzymała, trójwarstwowa tkanina z membraną paro przepuszczalną o wysokiej

oddychalności. Trwale zaimpregnowana. Powinna być zaprojektowana pod kątem zabezpieczenia przed złymi

warunkami atmosferycznymi (zimno, deszcz ) oraz dla podniesienia komfortu użytkowania. Kurtka zapinana na

rozdzielczy zamek błyskawiczny bryzoszczelny jedno suwakowy. Ponadto powinna posiadać 3 pionowe kieszenie

zewnętrzne, jedna piersiowa, dwie dolne zamykane na zamki błyskawiczne bryzoszczelne. Wewnątrz kurtki

powinna być umieszczona co najmniej jedna kieszeń sucha zapinana na zamek błyskawiczny, pod pachami otwory

wentylacyjne z zamkami bryzoszczelnymi dwu suwakowymi. Dół kurtki wykończony podwinięciem w postaci

tunelu, z okrągłą gumą i stoperami służącymi do regulacji obwodu. Kurtka powinna posiadać zintegrowany kaptur,

z regulacją obwodu okrągłą gumą w części przedniej i tylnej. Dół rękawa wykończony podwinięciem i patką z

rzepem służącą do regulacji obwodu. 5.11. SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE Spodnie koloru czarnego o

funkcjonalnej nowoczesnej konstrukcji z wyprofilowanymi kolanami, wykonane z tkaniny będącej mieszanką

poliesteru i poliamidu, pczy czym zawartość poliesteru winna stanowić 70-80%, o gramaturze 160-180 gr./m².

Wodoodporna co najmniej 10 000 mm, wytrzymała, trójwarstwowa tkanina z membraną paro przepuszczalną o

wysokiej oddychalności. Trwale zaimpregnowana. Powinne być zaprojektowane pod kątem zabezpieczenia przed

złymi warunkami atmosferycznymi (zimno, deszcz ) oraz dla podniesienia komfortu użytkowania. Spodnie na

bokach do wysokości uda powinne być zapinane na zamki błyskawiczne bryzoszczelne dwu suwakowe oraz dwie

pionowe kieszenie na przodzie zamykane na zamki błyskawiczne bryzoszczelne. W dolnej części spodni

dodatkowo wzmocnienie na kostkę. Wewnątrz spodni w dolnej części powinny znajdować się mufki dopinane na

cienkie zamki. Obwód spodni w talii regulowany wszytą w pas gumą. Dodatkowo dopinane elastyczne szelki z

możliwością regulacji. 5.12. SPODNIE TECHNICZNE Spodnie koloru czerwonego, powinny być wykonane z 100%

poliesteru trójwarstwowego, o gramaturze 190-200 gr./m², wyposażonego w membranę 100% wiatroszczelną

oraz posiadającą właściwości oddychalne i częściowo wodoodporne, chroniące od wiatru i częściowo deszczu z

miękką dzianiną termiczną typu fleece od spodu. Posiadające z przodu 2 kieszenie pionowe oraz 1 kieszeń

poziomą tylną zapinane na zamki błyskawiczne. Obwód spodni w talii regulowany wszytą w pas gumą.

Dodatkowo wzmocnienia na pośladki, kolana i kostkę , po bokach w dole krótkie zamki błyskawiczne. Kolana w

spodniach powinny być wyprofilowane. 5.13.KURTKA TECHNICZNA ZADANIOWA Kurtka koloru czerwono -

niebieskiego, powinna być wykonana z 100% poliesteru trójwarstwowego, o gramaturze 190-200 gr./m²,

wyposażonego w membranę 100% wiatroszczelną oraz posiadającą właściwości oddychalne i częściowo
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wodoodporne, chroniące od wiatru i częściowo deszczu z miękką dzianiną termiczną typu fleece od spodu, o

technicznym kroju. Zapinana na zamek błyskawiczny jedno suwakowy , posiadająca trzy kieszenie zewnętrzne

pionowe zapinane na zamki błyskawiczne (1 kieszeń na prawej piersi, 2 kieszenie dolne). Kurtka powinna

posiadać zintegrowany kaptur dopasowany do głowy, doły rękawów zakończone lamówką, dół kurtki regulowany

za pomocą gumy i stoperów. 5.14.CHUSTA WIELOZADANIOWA Chusta koloru niebieskiego powinna być

wykonana z cienkiego materiału w formie rękawa, z którego w łatwy sposób można zrobić czapkę, opaskę,

kominiarkę, maskę, czy szalik, a także może stanowić element ozdobny stroju. 5.15.CZAPKA POD KASK

Elastyczna czapka koloru czarnego nadająca się pod kask oraz do uprawiania wszelakiej aktywności fizycznej.

Powinna wykonana być w 100% z wełny, charakteryzującej się wyjątkową delikatnością zbliżoną do bawełny,

miłym dotykiem - nie gryzie, wysokimi parametrami cieplnymi, oddychalnością, regulacją wilgotności i temperatury.

5.16.RĘKAWICE 5-PALCZASTE Rękawice koloru czarnego powinny posiadać membranę która skutecznie

ochroni przed deszczem, śniegiem oraz wiatrem zapewniając jednocześnie dobra gospodarkę wilgocią. Powinny

posiadać regulowane rzepami mankiety z gumką, miękką welurową wyściółkę wewnętrzną oraz profilowaną,

wzmocnioną konstrukcję palców, wzmocnienie od strony dłoni które ochroni przed urazami oraz zapewni dobra

przyczepność. 5.17.BUTY WYSOKIE Buty powinny być wykonane ze skóry typu Nubuk ze wstawkami z cordury

(cholewka), o wadze około 1115g-para, wysokości powyżej kostki, do szerokiego zastosowania w terenie.

Podszewka powinna być wykonana z materiału który zapewni wodoszczelność jak i klimatyzację stopy. Powinny

być wyposażone 3 warstwową podeszwę typu Vibram ze wzmocnieniem wewnątrz oraz system absorpcji drgań

w pięcie, antyposlizgową, idealnie nadająca się do szerokiej gamy zajęć w terenie. 5.18.PLECAK UNIWERSALNY

Prosty i lekki plecak o wadze 1200g , pojemności 38L, wykonany z trwałego materiału (100% poliamid),

jednokomorowy z dwiema wewnętrznymi kieszeniami. Powinien posiadać dwu-systemowy pas biodrowy ze

szpejarką ułatwiający założenie uprzęży, możliwość zdemontowania klapy zewnętrznej, możliwość zamknięcia

plecaka na zintegrowaną klapę, wewnętrzny komin powiększający plecak, system umożliwiający zamontowanie

pojemnika na wodę oraz możliwość zamontowania czekanów, kijków i nart. 5.19.LATARKA CZOŁÓWKA Latarka

typu czołówka z systemem nośnym dwu paskowym elastycznym i regulowanym z możliwością zamontowania

dodatkowej taśmy mocującej. Powinna posiadać mocne jasne światło LED do 370 lumenów, 4 opcje działania

(jasne, optymalne, ekonomiczne i migające), światło skupione i rozproszone, oświetlenie typu constant lighting

dające moc światła przez stały określony czas, tylny zasobnik na 3 baterie typu AA, zabezpieczenie przed

przypadkowym wyłączeniem oraz wskaźnik zużycia baterii. Ponadto latarka powinna charakteryzować się czasem

pracy do 50h, zasięgiem do 105m, wagą około 175g, oraz odpornością na wodę IPX 4. 6.Wymagane oznaczenia

: -Kurtki - na lewej piersi haft lub termotransfer GOPR z krzyżem o wymiarach 4,5 / 6,0 na prawej piersi haft lub

termotransfer ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW o wymiarach 6,6/1,6 w kolorze liter GOPR na lewym rękawie

nad łokciem naszyty lampas biało-niebieski-biały (dotyczy tylko kurtki reprezentacyjnej) na prawym rękawie na

ramieniu naszyte naszywki lub termotransfery sponsorów w kolejności od góry: PZU, PLUS, MERCEDES-BENZ,

TATRA, TAURON (naszywki lub teromotransfery sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu

umowy) -Kamizelki - na lewej piersi haft GOPR z krzyżem o wymiarach 4,5 / 6,0 na prawej piersi haft

ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW o wymiarach 6,6/1,6 w kolorze liter GOPR -Koszulka polo - na lewej piersi

haft lub termotransfer GOPR z krzyżem o wymiarach 4,5 / 6,0 na prawej piersi haft lub termotransfer
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ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW MSW o wymiarach 6,6/1,6 w kolorze liter GOPR, na prawym i lewym rękawie

naszyte naszywki lub termotransfery sponsorów: PZU, PLUS, MERCEDES-BENZ, TATRA, TAURON (naszywki

lub teromotransfery sponsorów dostarczy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy) - Spodnie - na prawej

nogawce termotransfer GOPR z krzyżem w owalu Dopuszcza się znak/nazwa producenta o powierzchni do 25

cm2 - na wszystkich wyrobach. 7.Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć 1 kpl odzieży w

rozmiarze M lub L albo XL, rozmiar buta 42/43, określonego w ppkt 5.1-5.16, w celu sprawdzenia go i ocenie

przez Komisje przetargową pod kątem jakości. Komplet zostanie zwrócony Wykonawcy niezwłocznie po udzieleniu

zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania, otrzyma zwrot

dostarczonego kompletu odzieży po dokonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru ( dostarczony komplet

odzieży będzie wzorcem do porównania zgodności dostawy z ofertą ). Przedłożona odzież powinna być wykonana

z docelowych materiałów, które zostaną zastosowane w produkcji. Nie wymaga się, aby dostarczona odzież

wykonana była w obowiązującej kolorystyce. 8.Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 18.10.00.00-0, 18.20.00.00-1, 18.30.00.00-2, 18.41.00.00-6,

18.41.20.00-0, 18.41.21.00-1, 18.41.22.00-2, 18.41.23.00-3, 18.44.33.20-5, 18.42.40.00-7, 18.81.10.00-7,

18.93.11.00-5, 31.52.13.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

ALP Sp. z o.o., Ul. Rybnicka 20, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 381951,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  469795,31

Oferta z najni ższą ceną: 469795,31 / Oferta z najwy ższą ceną: 469795,31

Waluta:  PLN .
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