
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-715-102/2014/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla
policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego.

Numer ogłoszenia: 11884 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-715-102/2014/2015 Zakup i
dostawa  odzieży  roboczej  i  ochronnej  dla  policjantów  i  pracowników  cywilnych  garnizonu
śląskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Przedmiotem
zamówienia  jest  zakup i  dostawa odzieży roboczej  i  ochronnej  dla  policjantów i  pracowników
cywilnych garnizonu śląskiego,  z  podziałem na  5 zadań:  Zadanie  1 Odzież robocza  Zadanie  2
Wyposażenie specjalne Zadanie 3 Pas biały z koalicyjką Zadanie 4 Narękawki odblaskowe Zadanie
5 Odzież medyczna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1 Załączniku nr
1 do SIWZ - formularz ofertowy; 2.2 załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 2.3 załączniku
nr  3  do  SIWZ  -  opis  przedmiotu  zamówienia;  3.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na
dostarczony  asortyment  udzielił  gwarancji  na  okres  wskazany  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  -
formularz ofertowy minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń
przez przedstawicieli stron dla zadań 1, 2, 4 i 5 oraz 24 miesiące dla zadania nr 3 obejmującą
również gwarancję na kolor, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, poz. 34. 4. Zamawiający, żąda
aby dostarczony asortyment  był  fabrycznie  nowy,  gatunku I.  5.  Zamawiający wymaga,  aby do
oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment zostanie poddany
porównaniu  ze  wzorem  posiadanym  przez  zamawiającego  oraz  ze  szczegółowym  określeniem
przedmiotu  zamówienia,  celem dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem zamówienia  i
treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego przedmiotu z
opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym przez Zamawiającego oferta zostanie uznana
za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą do odrzucenia
oferty.  6.  Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają  zwrotowi po
ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.  97 ust.  2
ustawy Pzp. Wzory złożone przez Wykonawcę którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
mogą zostać zwrócone po okresie  wynikającym z art.  97 ust.  1  ustawy Pzp.  Wniosek o zwrot
asortymentu stanowi załącznik nr  5  do SIWZ. 7.  Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W
przypadku  gdy  wykonawca  będzie  korzystał  z  podwykonawców  zamawiający  żąda  wskazania
części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Uwaga: Ilekroć w
opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby  się  nazwy  własne,  oznacza  to,  iż  Zamawiający
dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym



przeznaczeniu  jak  wskazane  w  załącznikach  do  SIWZ,  co  najmniej  o  takim  samym  zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy..
II.1.6)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 18.83.00.00-6,  18.10.00.00-0,  18.81.31.00-2,
18.81.50.00-5,  18.33.20.00-5,  18.23.53.00-8,  18.22.32.00-0,  18.44.33.20-5,  18.14.10.00-9,
18.33.10.00-9,  18.33.10.00-8,  18.42.50.00-4,  18.44.30.00-6,  18.44.33.20-5,  18.41.20.00-0,
33.19.90.00-1, 18.81.22.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2015.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia  wadium dla zadania nr  1  w
kwocie 9000,00 zł Zasady wnoszenia wadium zostały określone w Rozdz. VI SIWZ
III.2) ZALICZKI
III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1 O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się  wykonawcy,  którzy spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP dotyczące: DOTYCZY TYLKO ZADANIA
NR 1 ODZIEŻ ROBOCZA 1.1 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy i
doświadczenia  w  zakresie  wykonania  przedmiotu  zamówienia  polegającym  na  wykonaniu  w
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy odzieży roboczej o wartości co
najmniej  150.000,00 zł  netto  lub kilku dostaw w ramach jednej  umowy o wartości  łącznej,  co
najmniej  150.000,00 zł  netto.  1.2 Na potwierdzenie spełniania  ww warunku Zamawiający żąda
dołączenia do oferty wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie;  polegających  na  wykonaniu  oraz  z
załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane należycie. W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na
rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów wskazanych w III punkt 1.2 litera a) i b).
III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2)  W zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



-  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
-  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 
-  aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r.  o  ochronie konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o tym, że nie  należy do grupy
kapitałowej;
III.5)  INFORMACJA  O  DOKUMENTACH  POTWIERDZAJĄCYCH,  ŻE  OFEROWANE
DOSTAWY,  USŁUGI  LUB  ROBOTY  BUDOWLANE  ODPOWIADAJĄ  OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W  zakresie  potwierdzenia,  że  oferowane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  odpowiadają



określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-  próbki,  opisy lub fotografie  produktów, które mają zostać dostarczone,  których autentyczność
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot zamówienia dla każdego zadania złożony na
formularzu  ofertowym  stanowiący  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  2.  Oświadczenie,  że  dostarczony
asortyment jest fabrycznie nowy, gatunku I. 3. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie
zamówienia  podwykonawcy/om oświadczenie  Wykonawcy wskazujące,  jaki  zakres  zamówienia
będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Gwarancja dla zadania - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: dla
Zadania 1 Odzież robocza https://aukcje.uzp.gov.pl/
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: https://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
IV.4.4)  Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu lub ofert:
26.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19,
40-038 Katowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17)  Czy  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 być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odzież robocza.
1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w : 1.1 Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; 1.2
załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 1.3 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia;  2  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na  dostarczony  asortyment  udzielił
gwarancji  na  okres  wskazany w załączniku nr  1  do  SIWZ -  formularz  ofertowy minimum 12
miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron.  3
Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 4 Zamawiający
wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment
zostanie poddany porównaniu ze wzorem posiadanym przez zamawiającego oraz ze szczegółowym
określeniem  przedmiotu  zamówienia,  celem  dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem
zamówienia i treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego
przedmiotu  z  opisem przedmiotu  zamówienia  wyspecyfikowanym  przez  Zamawiającego  oferta
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą

https://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/


do odrzucenia oferty. 5 Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają
zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.
97  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wzory  złożone  przez  Wykonawcę  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  mogą zostać  zwrócone po okresie  wynikającym z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp.
Wniosek  o  zwrot  asortymentu  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  6  Zamawiający  dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia,  które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 7
Uwaga:  Ilekroć  w opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby się  nazwy własne,  oznacza  to,  iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o
takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym
zakresie  użytkowania  lub  wyższym.  Udowodnienie  równoważności  asortymentu  spoczywa  na
Wykonawcy..
2)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 18.83.00.00-6,  18.10.00.00-0,  18.81.31.00-2,
18.81.50.00-5, 18.23.53.00-8, 18.24.33.20-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95 
2. Gwarancja – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie specjalne.
1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w: 1.1 Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; 1.2
załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 1.3 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia;  2  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na  dostarczony  asortyment  udzielił
gwarancji  na  okres  wskazany w załączniku nr  1  do  SIWZ -  formularz  ofertowy minimum 12
miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron.  3
Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 4 Zamawiający
wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment
zostanie poddany porównaniu ze wzorem posiadanym przez zamawiającego oraz ze szczegółowym
określeniem  przedmiotu  zamówienia,  celem  dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem
zamówienia i treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego
przedmiotu  z  opisem przedmiotu  zamówienia  wyspecyfikowanym  przez  Zamawiającego  oferta
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą
do odrzucenia oferty. 5 Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają
zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.
97  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wzory  złożone  przez  Wykonawcę  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  mogą zostać  zwrócone po okresie  wynikającym z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp.
Wniosek  o  zwrot  asortymentu  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  6  Zamawiający  dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia,  które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 7
Uwaga:  Ilekroć  w opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby się  nazwy własne,  oznacza  to,  iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o
takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym
zakresie  użytkowania  lub  wyższym.  Udowodnienie  równoważności  asortymentu  spoczywa  na
Wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95 
2. Gwarancja – 5



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pas biały z koalicyjką.
1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w: 1.1 Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; 1.2
załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 1.3 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia;  2  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na  dostarczony  asortyment  udzielił
gwarancji  na  okres  wskazany w załączniku nr  1  do  SIWZ -  formularz  ofertowy minimum 24
miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron,
obejmującą  również  gwarancję  na  kolor,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  SIWZ,  poz.  34.  3
Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 4 Zamawiający
wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment
zostanie poddany porównaniu ze wzorem posiadanym przez zamawiającego oraz ze szczegółowym
określeniem  przedmiotu  zamówienia,  celem  dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem
zamówienia i treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego
przedmiotu  z  opisem przedmiotu  zamówienia  wyspecyfikowanym  przez  Zamawiającego  oferta
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą
do odrzucenia oferty. 5 Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają
zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.
97  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wzory  złożone  przez  Wykonawcę  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  mogą zostać  zwrócone po okresie  wynikającym z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp.
Wniosek  o  zwrot  asortymentu  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  6  Zamawiający  dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia,  które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 7
Uwaga:  Ilekroć  w opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby się  nazwy własne,  oznacza  to,  iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o
takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym
zakresie  użytkowania  lub  wyższym.  Udowodnienie  równoważności  asortymentu  spoczywa  na
Wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.50.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95 
2. Gwarancja – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Narękawki odblaskowe.
1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w: 1.1 Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; 1.2
załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 1.3 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia;  2  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na  dostarczony  asortyment  udzielił
gwarancji  na  okres  wskazany w załączniku nr  1  do  SIWZ -  formularz  ofertowy minimum 12
miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron.  3
Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 4 Zamawiający
wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment
zostanie poddany porównaniu ze wzorem posiadanym przez zamawiającego oraz ze szczegółowym
określeniem  przedmiotu  zamówienia,  celem  dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem
zamówienia i treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego
przedmiotu  z  opisem przedmiotu  zamówienia  wyspecyfikowanym  przez  Zamawiającego  oferta
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą
do odrzucenia oferty. 5 Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają
zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.
97  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wzory  złożone  przez  Wykonawcę  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  mogą zostać  zwrócone po okresie  wynikającym z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp.
Wniosek  o  zwrot  asortymentu  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  6  Zamawiający  dopuszcza



podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia,  które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 7
Uwaga:  Ilekroć  w opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby się  nazwy własne,  oznacza  to,  iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o
takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym
zakresie  użytkowania  lub  wyższym.  Udowodnienie  równoważności  asortymentu  spoczywa  na
Wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95 
2. Gwarancja – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odzież medyczna.
1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1  Szczegółowy  opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w: 1.1 Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; 1.2
załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 1.3 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia;  2  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na  dostarczony  asortyment  udzielił
gwarancji  na  okres  wskazany w załączniku nr  1  do  SIWZ -  formularz  ofertowy minimum 12
miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron.  3
Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 4 Zamawiający
wymaga, aby do oferty załączono po 1 sztuce z oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment
zostanie poddany porównaniu ze wzorem posiadanym przez zamawiającego oraz ze szczegółowym
określeniem  przedmiotu  zamówienia,  celem  dokonania  porównania  zgodności  z  przedmiotem
zamówienia i treścią złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodności oferowanego
przedmiotu  z  opisem przedmiotu  zamówienia  wyspecyfikowanym  przez  Zamawiającego  oferta
zostanie uznana za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co będzie podstawą
do odrzucenia oferty. 5 Wzory oferowanego asortymentu złożone przez wykonawców podlegają
zwrotowi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na ich pisemny wniosek na podstawie art.
97  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wzory  złożone  przez  Wykonawcę  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  mogą zostać  zwrócone po okresie  wynikającym z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp.
Wniosek  o  zwrot  asortymentu  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  6  Zamawiający  dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców zamawiający
żąda wskazania części zamówienia,  które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 7
Uwaga:  Ilekroć  w opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby się  nazwy własne,  oznacza  to,  iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o
takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym
zakresie  użytkowania  lub  wyższym.  Udowodnienie  równoważności  asortymentu  spoczywa  na
Wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95 
2. Gwarancja - 5


