OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Zakup ekwipunku ratowniczego
( zamieszczone w BZP w dniu 14/02/2019, nr ogłoszenia: 514272-N-2019)

I.

Zamawiający

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Piłsudskiego 63a
34-500 Zakopane
Tel.: +48 18 20 147 31
Faks: +48 20 155 60
e-mail: czs@topr.pl
adres strony internetowej: www.topr.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:


w zakresie proceduralnym:
1. Czeslaw Slimak - Wiceprezes tel. ( ) 601 919 024.



w zakresie merytorycznym:
1. Kinga Ostrowska - Asystent naczelnika tel. (18 20 14731 )
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Adres strony internetowej: www.topr.pl
IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup ekwipunku ratowniczego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie
Opis:
częściowe nr:
1 Temat: Kurtka termiczna techniczna i spodnie letnie 120 kpl
Wspólny Słownik Zamówień:
Opis: 1.
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"
kurtka konstrukcji hybrydowej, wykonana z wodoodpornego
materiału cechującego się dobrą wytrzymałością i trwałością,
"

ergonomiczny, dopasowany krój,

"

rozpinana na zamek na całej długości,

"

posiada minimum dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek,

"

mankiety, kaptur i dół kurtki wykończone elastyczną taśmą,

"

dopasowany kaptur kompatybilny z kaskiem,

"

w mankietach rękawów otwory na kciuk,

"
przód kurtki, plecy i rękawy po zewnętrznej stronie wypełnione
materiałem polartec Alpha,
"
kaptur, boki i dolna część kurtki oraz rękawy po wewnętrznej
stronie wykonane z mocnego rozciągliwego materiału,
"

kolor czerwony z dodatkiem kolorów: granat, lub grafit,

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR, emblemat TOPR)

"

waga kurtki dla rozmiaru M - max 500g.

2.

SPODNIE LETNIE

"
wykonane z mocnego, lekko ocieplonego, wiatro - szczelnego
materiału,
"

materiał rozciągliwy wzdłuż nogawek, odporny na uszkodzenia,

"
anatomiczny krój, zapewniający swobodę ruchów oraz wysoki
komfort użytkowania, wyprofilowane kolana,
"
minimum 3 kieszenie z przodu w tym minimum 1 zapinana na
zamek oraz dwie kieszenie z tyłu,
"
rozpinany na zamek od samej góry rozporek, oraz na guzik lub
zatrzask zabezpieczający,
"
nogawki w dolnej części po zewnętrznej stronie rozpinane na
zamek, po rozpięciu wypełnione elastycznym materiałem,
"
nogawki w dolnej części po wewnętrznej stronie wzmocnione
wytrzymałym na przetarcia materiałem,
"
obszycie nogawek od wewnętrznej strony wykończone gumą
silikonowaną,
"

w pasie szlufki,

"

ciemna gama kolorów (szary, granatowy),

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR),

"

waga spodni dla rozmiaru L - max 450g.

2 Temat: Spodnie termiczne 70 sztuk
Wspólny Słownik Zamówień:
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Opis: : SPODNIE TERMICZNE
"
wykonane z materiału o dużej wytrzymałości i trwałości,
wypełnione syntetycznym ociepleniem wysokiej jakości,
"

nogawki pikowane,

"

profilowany, dopasowany krój, nie krępujący ruchów,

"
rozpinane z boku na zamek dwu-suwakowy, na całej długości
nogawki, a wzdłuż zamków przeciwwiatrowa listwa od wewnątrz,
"
dodatkowe zapięcie na zatrzask u góry w pasie oraz na końcu
nogawki,
"

posiadają minimum 2 kieszenie z przodu,

"
rozporek rozpinany na zamek od samej góry, zabezpieczony listwą
przeciwwiatrową od wewnątrz i zatrzaskiem,
"

pas regulowany za pomocą rzepa i rozciągliwej taśmy,

"

ściągacz u dołu nogawki,

"
nogawki w dolnej części od środka oraz po wewnętrznej stronie
wzmocnione wytrzymałym na przetarcia materiałem,
"

ciemna gama kolorów (czarny, szary, granat),

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR),

"

waga spodni dla rozmiaru L - max 500g.

3 Temat: Rękawice techniczne 120 szt
Wspólny Słownik Zamówień:
Opis: RĘKAWICE TECHNICZNE
"

wykonane z naturalnej, wysokiej jakości skóry,

"

pięcio-palczaste,

"

cienkie ocieplenie w środku rękawicy,

"
zewnętrzna część kciuka wykona z bardzo miękkiej zamszowej
skóry,
"

na jednym z palców wszyta tasiemka do przyczepiania rękawic,

"
mankiet rękawicy wykonany z mocnego materiału regulowanego
na rzep,
"

mankiet wydłużony (o ok. 8cm za nadgarstek),

4 Temat: Czapka zimowa 150 sztuk
Wspólny Słownik Zamówień:
Opis: CZAPKA ZIMOWA
"

ciepła, zimowa czapka, lekko przedłużana,

"

wykonana z minimum 70% wełny z domieszką polyakrylu,
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"
od wewnątrz ocieplenie w dolnej części czapki dla zwiększenia
komfortu cieplnego,
"

kolorystyka: odcienie niebieskiego, granatu, szarego,

"

rozmiar uniwersalny, min 58cm obwodu,

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR).

5 Temat: Czapka letnia 150 sztuk
Wspólny Słownik Zamówień:
Opis: CZAPKA LETNIA
"

wykonana z minimum 80% bawełny,

"

dopasowana do kształtu głowy,

"
z przodu wyprofilowany, zagięty daszek dla ochrony przed
słońcem,
"
z tylu czapki pasek, rzep lub klamerka do regulacji obwodu
głowy,
"

kolorystyka: odcienie niebieskiego, granatu, szarego,

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR).

6 Temat: Kurtka termiczna 120 sztuk
Wspólny Słownik Zamówień:
Opis: KURTKA TERMICZNA
"
ciepła kurtka wykonana z wodoodpornego materiału cechującego
się dobrą wytrzymałością i trwałością,
"

ocieplina termiczna wykonana z wełny,

"

ergonomiczny, dopasowany krój,

"
rozpinana na zamek na całej długości, z listwą przeciwwiatrową
od wewnątrz,
"
posiada minimum 3 zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek, oraz
2 duże wewnętrzne kieszenie z cienkiej siatki,
"
dopasowany, regulowany za pomocą gumy kaptur kompatybilny z
kaskiem,
"

ściągacz u dołu kurtki,

"

wewnątrz rękawa dopasowane, elastyczne mankiety,

"

kolor czerwony z dodatkiem kolorów: czarny, lub grafit,

"

logowanie produktu w cenie (znaczek TOPR, emblemat TOPR)

"

waga kurtki dla rozmiaru L - max 650g,

"

w zestawie woreczek na kurtkę.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
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Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do
wszystkich części zamówienia
maksymalnej liczby części zamówienia: [ ]
tylko jednej części zamówienia.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie
lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie
VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2019-11-30
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

2

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

3

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień
składania ofert:
Lp.

Wymagany dokument
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1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp:
a) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

2

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
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Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
Lp.

1

Wymagany dokument

Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały
Wymagane są opisy, fotografie, specyfikacje techniczne. Produkty nie mogą
posiadać systemu RECCO.
Wymagane jest przedstawienie wzorów produktów.

2

Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub
cechami
Certyfikat CE

d) Inne wymagane dokumenty:
Lp.

1

Wymagany dokument

Formularz ofertowy
Wzór oferty na dostawy

IX. Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 1 500.00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 500.00 PLN (słownie: pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: PLN (słownie: .................................................. PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: PLN (słownie: .................................................. PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: PLN (słownie: .................................................. PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 700.00 PLN (słownie: siedemset 00/100 PLN)
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X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Kryterium

Waga

1

Cena

100%

2

Cena

100%

3

Cena

100%

4

Cena

100%

5

Cena

100%

6

Cena

100%

XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub
języki, w jakich muszą one być sporządzone
Termin składania ofert: Data: 27/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00 (hh:mm)
Oferty należy składać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
pisemnie na adres wskazany poniżej:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Piłsudskiego 63a 34-500 Zakopane Sekretariat
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:
Tak
Nie
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Tak
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące
dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
Informacje dodatkowe:
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XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
Tak
Nie
Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):
XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
XVII. Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Zakopane dnia: 2019-02-14
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