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ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. /085/ 682 23 80, fax 682 50 81; www.euroregion-pb.pl 
 
 

 
SSEPB/PBU/634/ZP/9       Hajnówka, dnia 28.08.2015 r.   
 
 
ZATWIERDZAM: 
     

 
................................. 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SSEPB/PBU/634/ZP/9 
(po modyfikacji z dnia 10.09.2015 r.) 

„Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej 
strażaka” 

 
Zakup realizowany w ramach Projektu „Wspólnie chronimy Puszczę 

Białowieską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina  2007 - 2013 

 
 
Postępowanie  prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego   
 
 
 
Zamawiający 
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,   
 
Stowarzyszenie zostało wyznaczone jako wspólny zamawiający przez (partnerów) 
zamawiających: Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina 
Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka, Miasto i Gmina Kleszczele, Gmina Narew, Gmina 
Narewka, Gmina Orla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.           
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I.  Informacje ogólne  
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,   
Adres:  ul. Parkowa 3,  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie 
tel. /85/ 682 23 80, fax 682 50 81;  
KRS nr 0000057341 
strona internetowa: www.euroregion-pb.pl 
e-mail: biuro@euroregion-pb.pl  
 
Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o:  
- SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków    
    Zamówienia,  
- PZP  –  należy  przez to  rozumieć  ustawę  z dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  
    zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
Przetarg nieograniczony. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Dostawa ubrań specjalnych, butów strażackich gumowych i rękawic specjalnych dla 
strażaków jednostek OSP Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, 
Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta i Gminy Kleszczele, Gminy Narew, 
Gminy Narewka, Gminy Orla oraz  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Hajnówce.           
 
1. Postępowanie podzielone jest na trzy części: 

 
CZĘŚĆ 1 

„Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków OSP i PSP.”           
Przedmiot zamówienia: ubranie specjalne 108 kpl . 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 35113400-3 Odzież ochronna i 
zabezpieczająca.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako  
załącznik 1.1. 

CZĘŚĆ 2 
„Dostawa butów strażackich gumowych dla strażaków OSP i PSP.”           
Przedmiot zamówienia: buty strażackie gumowe 108 par. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18832000-0 Obuwie specjalne; 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako  
załącznik 1.2. 

CZĘŚĆ 3 
„Dostawa rękawic specjalnych dla strażaków OSP i PSP.”           
Przedmiot zamówienia: rękawice specjalne 108 par. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 35113400-3 Odzież ochronna i 
zabezpieczająca.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączy do siwz jako  
załącznik 1.3. 
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2. Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem 
„zadania”. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 
4. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania. 
5. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie i traktowane jako odrębne postępowanie. 
6. Na każde zadanie zamawiający zawrze odrębną umowę. 
7.  Warunki realizacji dostawy 
a) dostawa  przedmiotu  zamówienia  winna  być  zrealizowana  w terminie  do 10  
     grudnia 2015 r.  
b)  przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Komendy Powiatowej   
     Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka,  
      w godz.8:00 – 12:00,  
c)  koszty dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca,  
d)  o gotowości do dostarczenia przedmiotu dostawy i przystąpienia do odbioru  
     Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego co najmniej trzy dni robocze przed   
     realizacją,  
e)  po dostarczeniu  przedmiotu zamówienia  Zamawiający przeprowadzi jego odbiór,    
     który polegać  będzie  na  sprawdzeniu  dostarczonej dokumentacji  oraz   
     organoleptycznym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego asortymentu,  
 f)  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  badania  w  CNBOP  lub 
      innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem  
      potwierdzenia parametrów technicznych  i jakościowych  zamawianego wyrobu,  
      deklarowanych  przez producenta. W przypadku  niezgodności z  wymaganiami  
      Zamawiający może odstąpić  od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań.  
g)   w przypadku gdy  przedmiot dostawy nie  przejdzie  pozytywnie  odbioru  wszelkie    
      koszty z nimi związane będą obciążać Wykonawcę,  
h)   z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół,  
 i)    protokół z bezusterkowego odbioru będzie stanowił podstawę wystawienia faktury,  
 j)   faktura winna być wystawiona i dostarczona do Zamawiającego nie wcześniej niż w  
      dniu spisania bezusterkowego odbioru przedmiotu dostawy.  
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Dostawa 108 kpl. ubrań specjalnych do dnia  10.12.2015 r. 
Dostawa 108 par butów strażackich gumowych do dnia  10.12.2015 r. 
Dostawa 108 par rękawic specjalnych do dnia  10.12.2015 r. 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełniania   
     tych warunków  
Wykonawca musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jak niżej.  
Treść art. 22 ust. 1 ww. ustawy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający oceni, że wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli złoży oświadczenie                   
o spełnianiu warunków udziału.  
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
1.  Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  
 
 
VII. Dokumenty jakich zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw                           
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
1.  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  
2.  Aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   
składania ofert  

   
Wykonawca zagraniczny może przedstawić inne dokumenty jednak zgodnie ze 
wskazanym poniżej rozporządzeniem. 
 
Wykonawca składa żądane dokumenty  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może  żądać               
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                   
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231).   
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami     
 
Porozumiewanie się pomiędzy wykonawcami a zamawiającym dopuszczalne jest w 
formie pisemnej oraz faksem (nr /85/ 682 50 81). Osoby do kontaktu:  
Mirosław Kiryluk tel. /85/ 682 95 84, Jan Chomczuk tel. /85/ 682 23 80.  
 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium 
 
Wadium nie jest wymagane 
   
 
X.  Termin związania ofertą  
 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  
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XI.  Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wykonawca 

wypełnia formularze.  
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej 

sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie 

zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

4. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem 
wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w 
przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać 
wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z rozdziałem I oraz powinna być oznaczona w 
następujący sposób: 

 
„Oferta na  

Dostawę odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka. 
DLA ZADANIA/ZADAŃ NR …/wpisać numer i tytuł zadania /numery i tytuły 

zadań/...” 
napis: „Nie otwierać przed  11.09.2015 r. godz. 11”. 

 

5. Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt XI 4, 
zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub 
przedwczesne otwarcie oferty. 

6. Wykonawca o ile dotyczy wskazuje (na odrębnej karcie) w ofercie część tj. zakres 
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 
XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
„Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w 
sekretariacie do dnia 16.09.2015 r. do godziny 11:00. 
 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 16.09.2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 4, w sali konferencyjnej o 
godzinie 11:30”                                     
 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:  
Wykonawca podaje cenę brutto za cały przedmiot zamówienia na formularzu wykonawcy. 
Cena powinna zawierać prawidłowo obliczony podatek VAT. 
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XIV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert   
 
Uwaga: Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie i traktowane jako odrębne   
              postępowanie 
 
1.    Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  dla zadania „Dostawa ubrań specjalnych dla  
        strażaków OSP i PSP” (przedmiot zamówienia: ubrania specjalne 108 kpl)  
        - CZĘŚĆ 1 postępowania  
1.1.  Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie  się  kierował następującymi kryteriami  i  
        ich znaczeniem:  

- cena ofertowa brutto – znaczenie 30%  
- parametry techniczne – 70%   

1.2.  Sposób oceny ofert:  
  a)    Oceniając oferty według kryterium cena ofertowa brutto Zamawiający przyzna   
         maksymalną ilość  punktów ofercie, która  zawiera  najniższą cenę, a  punkty we    
         wszystkich  pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:  
 
                  najniższa cena z ofert            
         C =   -------------------------------   x 30 pkt. 
                   cena oferty badanej  
  b)   Oceniając  oferty  według kryterium  parametry  techniczne  Zamawiający będzie    
        brał pod uwagę wymienione niżej parametry, których podanie jest niezbędne przy   
        złożeniu oferty.  
 

L.p. Parametr oceniany Deklarowana 
wartość 

Sposób obliczenia 
wartości kryterium 

 

Maksymalna 
liczba 

punktów do 
uzyskania 

Uwagi 

P1 

Przenikanie ciepła od 
płomienia wg pkt. 6.2 
PN-EN 469, zgodnie z  
EN 367 – min 13 s 

 
Wartość: 

 
HTI24 =………s 

12 pkt razy (wartość 
dla badanej oferty  
minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
parametru HTI24 
spośród badanych  
ofert minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego)  

13 pkt 

im większa  
wartość  
parametru 
HTI24  tym  
wyżej  
oceniana  

 

P2 

Przenikanie ciepła 
promieniowania 
wg pkt. 6.3 PN-EN 469 
zgodnie z EN ISO 6942 
metoda B przy gęstości 
strumienia cieplnego 40 
kW/m2 - min 18 s 

 
Wartość: 

 
RHTI24 =……..s 

12 pkt razy (wartość  
dla badanej oferty  
minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
spośród badanych  
ofert minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego)  

13 pkt 

im większa  
wartość  
parametru 
RHTI24  tym  
wyżej  
oceniana  

 

P3 Odporność (szwy 
membrany) na 

Wartość: 
=…………kPa 

12 pkt razy (wartość  
dla badanej oferty  13 pkt im  

większa  
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przesiąkanie wody  
wg pkt.6.11 PN-EN 469; 
zgodnie z EN 20811 
 –  min. 20 kPa 

minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
spośród badanych  
ofert minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego)  

wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 

P4 

Opór pary wodnej dla 
układu materiałów w 
całym ubraniu  
wg pkt.6.12 PN-EN 469; 
badany wg EN 31092  
– max. 30 m2Pa/W 

Wartość: 
= ……..m2Pa/W 

12 pkt razy 
(maksymalna wartość 
dopuszczona przez 
zamawiającego minus 
wartość badanej  
oferty) dzielone przez 
(maksymalna wartość  
dopuszczona przez 
zamawiającego minus 

13 pkt 

im  
mniejsza  
wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 

P5 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie materiału 
zewnętrznego  
wg pkt.6.7 PN-EN 469;  
- min. 25 N 

Wytrzymałość: 
1. wzdłuż……N 
 
2. poprzecz...N 
 
średnia 
matematyczna: 
(1+2)/2=…….N 

 

8 pkt razy (wartość 
średniej  
matematycznej dla  
badanej oferty minus 
minimalna wartość  
dopuszczona przez 
zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
średniej  
matematycznej 
spośród badanych  
ofert minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego 

9 pkt 

im  
większa  
wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 

P6 

Wytrzymałość na 
rozciąganie – szwy 
materiału zewnętrznego  
wg pkt.6.6.2 PN-EN 
469;  
min 225 N 

Wytrzymałość: 
  
 

= ………N 
 
 

10 pkt razy (wartość  
dla badanej oferty  
minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
spośród badanych  
ofert minus minimalna  
wartość dopuszczona  
przez zamawiającego 

11 pkt 

im  
większa  
wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 

P7 

Wytrzymałość na 
rozciąganie materiału 
zewnętrznego  
wg pkt.6.6.2 PN-EN 
469;  
min. 450 N 

Siła zrywająca: 
1. wzdłuż……N 

 
2. poprzecz....N 
 
średnia 
matematyczna: 
(1+2)/2=…….N 
 

5 pkt razy (wartość  
średniej  
matematycznej dla 
badanej oferty minus 
minimalna wartość  
dopuszczona przez 
zamawiającego) 
dzielone przez 
(najwyższa wartość  
średniej  
matematycznej 
spośród badanych  
ofert minus minimalna  

6 pkt 

im  
większa  
wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 
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wartość dopuszczona  
przez zamawiającego) 

P8 

Masa powierzchniowa 
(gramatura) wg badań 
zgodnie z EN 29073-1-
max 560 g/m2 

 
Wartość: 
 
=……..g/m2 

5 pkt razy 
(maksymalna wartość  
dopuszczona przez 
zamawiającego minus 
wartość badanej  
oferty) dzielone przez 
(maksymalna wartość  
dopuszczona przez 
zamawiającego minus 
najniższa wartość  
parametru spośród 
badanych ofert 

6 pkt 

im  
mniejsza  
wartość  
parametru 
tym  
wyżej  
oceniana 

P9 

Antystatyczność ubrania zgodnie z normą 
EN 1149-5 

 

 

spełnia/nie spełnia  
Brak spełniania  
Parametrów 
technicznych 
powoduje przyznanie 
0 punktów, lecz nie 
eliminuje oferty 

8 pkt 

 

P10 

Raport (informacja) z badań 
przeprowadzonych wg metody opisanej w 
załączniku E normy PN-EN 469 zawierający 
wyniki badań zgodnie z załącznikiem C 
normy PN-EN 469 

spełnia/nie spełnia  
Brak spełniania  
Parametrów 
technicznych 
powoduje przyznanie 0 
punktów, lecz nie 
eliminuje oferty 

8 pkt 

 

   Łącznie     
max 100 pkt 

 

 
   Sposób obliczenia punktów z tabeli za parametry techniczne:  
   P = suma punktów uzyskanych z wyników poszczególnych parametrów    
   technicznych   

P=(P1+ P2+ P3+ P4+ P5+ P6+ P7+ P8+ P9+ P10) x 70 pkt  
 

Wartość parametru wpisanego przez Wykonawcę  w formularzu  oferty  (parametry  
określone w tabeli powyżej), Zamawiający obliczy zgodnie ze sposobem opisanym 
w tabeli dla każdego parametru osobno (dla parametrów z tabeli od nr 1 do nr 8) z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Parametr z nr 9 i10  tabeli,  oceniony 
zostanie  wg zasady:  SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA przyznając mu 8 lub 0 pkt. Wyniki 
zostaną następnie zsumowane dając razem wynik punktowy jaki otrzymała oferta w 
kryterium parametry techniczne.  

  c)   Łączna  liczba  punków  =  (liczba  punktów uzyskana  w kryterium  CENA)  + (liczba    
        punktów uzyskana w kryterium parametry techniczne) 
                      Ilość uzyskanych punktów = C + P 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku 

1.3.  Za  najkorzystniejszą uznana  zostanie  oferta nie  podlegająca  odrzuceniu,   
        odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska  
        największą łączną liczbę punktów.   
1.4.  W przypadku równych  wyników decyduje  wysokość ceny,  tj. za najkorzystniejszą  
        zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.  
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2.    Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  dla zadania: 
       -  „Dostawa butów strażackich gumowych dla strażaków OSP i PSP.”           
          (przedmiot zamówienia: buty strażackie gumowe 108 par) -CZĘŚĆ 2 postępowania  
2.1.  Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie  się  kierował następującymi kryteriami  i  
        ich znaczeniem:  

- cena ofertowa brutto – znaczenie 80%  
- okres gwarancji – 20%   

2.2.  Sposób oceny ofert:  
  a)    Oceniając oferty według kryterium cena ofertowa brutto Zamawiający przyzna   
         maksymalną ilość 80 punktów ofercie, która  zawiera  najniższą cenę, a  punkty we    
         wszystkich  pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:  
 
                   najniższa cena z ofert            
         C =   ----------------------------------   x 80 pkt. 
                   cena oferty badanej  
   

b) Sposób oceny ofert według kryterium okres gwarancji max 20 pkt* :  
 

                     Okres gwarancji badanej oferty 
         G =   ----------------------------------------------------   x 20 pkt. 
                     maksymalny okres gwarancji z ofert 
 
*Uwaga: Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. Oferowane okresy gwarancji równe lub    

          dłuższe niż: 36 miesięcy punktowane są maksymalną ilością punktów w tym   
          kryterium. 

  c)   Łączna  liczba  punków  =  (liczba  punktów uzyskana  w kryterium  CENA)  + (liczba    
        punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji) 
                      Ilość uzyskanych punktów = C + G 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku 

2.3.  Za  najkorzystniejszą uznana  zostanie  oferta nie  podlegająca  odrzuceniu,   
        odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska  
        największą łączną liczbę punktów.   
2.4.  W przypadku równych  wyników decyduje  wysokość ceny,  tj. za najkorzystniejszą  
        zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.  
 
3.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  dla zadania: 
        -  „Dostawa rękawic specjalnych dla strażaków OSP i PSP.”           
           (przedmiot zamówienia: rękawice specjalne 108 par) - CZĘŚĆ 3 postępowania 
 
3.1.  Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie  się  kierował następującymi kryteriami  i  
        ich znaczeniem:  

a) cena ofertowa brutto – znaczenie 70% 
b) parametry techniczne – 30%  

 
3.2.  Sposób oceny ofert:  

a) Oceniając oferty według kryterium cena ofertowa brutto Zamawiający przyzna 
maksymalną ilość punktów (70 pkt.) ofercie, która zawiera najniższą cenę, a punkty 
we wszystkich pozostałych ofertach zostaną wyliczone według wzoru: 
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                   najniższa cena z ofert            
         C =   ----------------------------------   x 70 pkt. 
                   cena oferty badanej  
   

b) Oceniając oferty według kryterium parametry techniczne Zamawiający przyzna 
maksymalną liczbę punktów (30 pkt.) ofercie, która uzyska największą liczbę 
punktów w zakresie parametrów technicznych.  Zamawiający będzie brał pod 
uwagę parametry zawarte w tabeli poniżej, których podanie jest niezbędne przy 
złożeniu oferty. 

 
 

L.p. 
 

Parametr oceniany  
 

Poziom ochrony  
 

Sposób przyznawania punktów  
 

P1 
Odporność na palenie 
zgodnie z normą  
PN-EN 407 

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 4 = 20 pkt. 
odporność na poziomie 3 = 15 pkt. 
odporność na poziomie < 3 = 0 pkt. 

P2 

Odporność na 
promieniowanie cieplne 
zgodnie z normą  
PN-EN 407  

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 4 = 20 pkt. 
odporność na poziomie 3 = 15 pkt. 
odporność na poziomie < 3 = 0 pkt. 

P3 
Odporność na ścieranie 
zgodnie z normą  
PN-EN 388:2006 

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 4 = 15 pkt. 
odporność na poziomie 3 = 10 pkt. 
odporność na poziomie < 3 = 0 pkt. 

P4 
Odporność na przecięcie 
zgodnie z normą  
PN-EN 388:2006 

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 5 = 15 pkt. 
odporność na poziomie 4 = 10 pkt. 
odporność na poziomie < 4 = 0 pkt. 

P5 
Odporność na rozdarcie 
zgodnie z normą  
PN-EN 388:2006 

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 4 = 15 pkt. 
odporność na poziomie 3 = 10 pkt. 
odporność na poziomie < 3 = 0 pkt. 

P6 
Odporność na przekłucie 
zgodnie z normą  
PN-EN 388:2006 

 
Wartość: 
……… 

odporność na poziomie 4 = 15 pkt. 
odporność na poziomie 3 = 10 pkt. 
odporność na poziomie < 3 = 0 pkt. 

 
Sposób obliczenia punktów z tabeli za parametry techniczne:  
Ptab = suma punktów uzyskanych z wyników poszczególnych parametrów    
 technicznych z tabeli: 
Ptab =(P1+ P2+ P3+ P4 + P5+ P6)  
Suma punktów uzyskana z kryterium parametry techniczne P obliczona zostanie wg 
poniższego wzoru:   

 
                            Ptab -  punkty z tabeli oferty  ocenianej 
         P =   ----------------------------------------------------------------------   x 30 pkt. 

           Ptab -  oferta z największą liczbą punktów z tabeli 
 

  c)   Łączna  liczba  punków  =  (liczba  punktów uzyskana  w kryterium  CENA)  + (liczba    
        punktów uzyskana w kryterium parametry techniczne) 
                      Ilość uzyskanych punktów = C + P 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku 

3.3.  Za  najkorzystniejszą uznana  zostanie  oferta nie  podlegająca  odrzuceniu,   
        odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska  
        największą łączną liczbę punktów.   
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3.4.  W przypadku równych  wyników decyduje  wysokość ceny,  tj. za najkorzystniejszą  
        zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.  
 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 
% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w formie przewidzianej w art. 148 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone jest po wyborze oferty a przed 
zawarciem umowy. 
 
XVII. Informacja prawna 
   
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych 
do ww. ustawy. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o 
„ustawie” bez wyraźnego wskazania aktu prawnego należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia   
 
Środki ochrony prawnej normowane są ustawą Prawo zamówień publicznych  
(art. 179 - 198 g). Wykonawcom przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. Odwołanie rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza. Od orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu okręgowego.  
 
ZAŁĄCZNIKI 
   
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
   
Załącznik Nr 1.1  Opis przedmiotu zamówienia - ubrania specjalne 
Załącznik Nr 1.2  Opis przedmiotu zamówienia - buty strażackie gumowe 
Załącznik Nr 1.3  Opis przedmiotu zamówienia - rękawice specjalne 
Załącznik Nr 2.1 Formularz oferty - ubrania specjalne 
Załącznik Nr 2.2 Formularz oferty - buty strażackie gumowe 
Załącznik Nr 2.3 Formularz oferty - rękawice specjalne 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
Załącznik Nr 4   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 5   Lista podmiotów/informacja – grupa kapitałowa 
Załącznik Nr 6  Projekt umowy  
 


