
Wrocław, dnia 18.05.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1243, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 —tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-II-2310- 33/2022/iM
M-FDK- 206443 /2022

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
N IP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel.4787 14410
Faks: 478714125

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Justyna Majewska — tel. 4787 14886

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA: 25 maja 2022 r.. g. 9.30

1. PRZEDMIOT i ILOŚĆ ZAMÓWIENIA oraz MINIMALNE WYMAGANIA:
1.1 KASK MOTOCYKLISTY—4 szt.

Opis techniczny: Kask motocyklisty z możliwością instalacji systemu komunikacji.

) Kask koloru białego z przyłbicą (tzw. „iamana szczęką”), z bezpiecznym systemem otwierania szczęki
DUAL-ACTION, zapobiega przypadkowemu otwarciu się szczęki, a jednocześnie można go otworzyć
tylko jedną ręką.

) Z tyłu kask odblaskowy napis POLICJA o długości 12 cm i wysokości 3 cm.
) Opływowy kształt skorupy kasku wykonany z poliwęglanu.
) Kask musi posiadać regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej zapewniającą cyrkulację

powietrza w kasku, dodatkowe wloty powietrza w wewnętrznej skorupie umożliwiające stały
przepływ powietrza wewnątrz kasku,

) zapięcie typu micro lock, wyjmowaną wyściółkę i wkładki policzkowe w celu czyszczenia lub prania.
) Brzegi skorupy kasku wykończone miękkim materiałem chroniące motocyklistę przed otarciem lub

zadrapaniem.
) Wykończenia w dolnej części szczęki (przyłbicy) zmniejszające hałas i podmuch wiatru, zapewniające

maksymalny komfort prowadzenia korespondencji radiowej.
) Dwie szyby: szyba zewnętrzna — przezroczysta, nie parująca, odporna na zarysowanie i

promieniowanie słoneczne UV do 400 nm oraz wewnętrzna szybka przeciwsłoneczna (VPS), odporna
na zarysowania i parowanie, z funkcją automatycznego podnoszenia.

) Zamawiający dopuszcza wyposażenie kasku w rozwiązanie, w którym obydwie szyby są rozdzielone
tzn. szyba przezroczysta jest sprzężona z żuchwą, a szyba przyciemniona zintegrowana jest z kaskiem i
można ją wysunąć za pomocą suwaka umieszczonego w kasku. Kask powinien posiadać Certyfikat ECE
22-05.

1.2 KOMBINEZON MOTOCYKLISTY — kurtka + spodnie-4 komplety

Kurtka motocyklisty—4 szt.

Opis techniczny:

) materiał skóra bydlęca a grubości 1-1,2 mm hydrofobizowana w kolorze czarnym.



) Kurtka zapinana z przodu na ukośny, plastikowy zamek błyskawiczny podszyty od spodu plisą
uszczelniającą.

)~ Kołnierz - stójka zapinana na napy.
) Z przodu wszyte 4 zamki błyskawiczne 16 cm, dwa górne podszyte tkaniną perforowaną to

wywietrzniki, dwa dolne to kieszenie obszyte wewnątrz kieszeniówką.
) Przód lewy i prawy karczki pikowane na gąbce.
) U dołu kurtki z obu boków paski ściągające z klamrami, zapinane na przylepce (rzep) oraz 6 szlufek

umożliwiających włożenie pasa.
) Tył kurtki na wysokości łopatek ściągacze ze skóry podszytej gumą i wszyty element odblaskowy (3M

Scotchlite) poniżej dwa wywietrzniki zapinane na zamki błyskawiczne.
) Dół kurtki z tyłu poniżej linii pasa lekko poszerzony
) Na dole kurtki pas ochraniający nerki wykonany na gąbce.
) Rękawy odpowiednio wyprofilowane.
) Na dole zamki długości 16 cm umożliwiające zwężenie dołu rękawa. Na górze rękawów pikowana na

gąbce.
) Barki i łokcie wzmocnione KEVLAREM, wewnątrz kurtki na barkach i łokciach wyjmowane protektory

SAS TEC (certyfikat EN 1621 1) z możliwością regulowania ich potożenia.
) W podszewce kurtki umieszczona kieszeń wewnętrzna zapinana na plastikowy zamek błyskawiczny.
) Wewnątrz kurtki z tyłu na linii pasa wszyta elastyczna tkanina wykończona zamkiem błyskawicznym

umożliwiającym dopięcie spodni.
) Szwy stebnowane blisko krawędzi.
) Na podszewce wszyty znak firmowy producenta.
) Z tyłu na karczku napis POLICJA wykonany z białej skóry, wysokość liter 80 mm.
) Całość kurtki wykończona podszewką perforowaną.
) Wszystkie zamki zastosowane w kurtce to zamki VKK. Na ramionach pagony.

Spodnie motocyklisty—4 szt.

Oijis techniczny:

) Materiał —skóra bydlęca a grubości 1-1,2 mm hydrafibizowana w kolorze czarnym.
) Spodnie długie z przedłużanym stanem w pasie.
) W przodzie spodni umiesazuite dwie iięw kieszenie diugie z przedlużanyrn s~anern w pasie.
) W przodzie spodni umieszczone dwie cięte kieszenie zamykane na plastikowy zamek błyskawiczny o

długości 16cm.
) Na wysokości uda z przodu i tyłu wywietrzniki zapinane na zamki błyskawiczne.
) W kroku wstawka ze skóry perforowanej.
) Spodnie cięte na linii kolan.
) Powyżej kolana wszyta wstawka (skóra podszyta gumą) w kształcie trójkąta.
) Pod wszywką naszyte łaty kolankowe z wyprofilowaniem na kształt kolana i wzmocnione KEVLAREM.
) Nad nakolannikiem wszyta taśma odblaskowa (3M Scotchlite).
) Boki spodni posiadające ściągacze wzdłużne wykonane ze skóry i gumy (ściągacze w układzie

pionowym umieszczone na wysokości pasa do kolan.).
) Na zewnętrznej stronie nogawek u dołu wszyte wstawki ze skóry perforowanej.
) Spodnie wykończone podszewką perforowaną.
) Kolana chronione wyjmowanymi protektorami SAS-TEC (certyfikat EN 1621-1) z możliwością

regulowania ich położenia.
) Pasek spodni o szerokości 5 wykonany ze skóry z gumą na tyle.
) Przy pasku zamontowanych 5 szlufek.
) Poniżej paska element ze skóry podszyty gumą, a przy nim taśma odblaskowa (3M Scotchlite).
) Na tyle między paskiem a spodniami wszyty zamek łączący spodnie z kurtką.



) Wszystkie zamki zastosowane w spodniach to zamki YKK.

1.3 BUTY MOTOCYKLISTY—4 pary

Opis techniczny:

) Buty wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym z długą cholewką okrywającą łydkę oraz
ochraniaczami na kostki i piszczel.

) Wewnątrz buta warstwa izolacyjno-ochronna wykonana z materiału z membraną oddychającą.
) W bokach cholewek na całej długości kryte zapięcie na suwak przykryty połą skóry z rzepem oraz

dodatkowe zabezpieczenie z membrany oddychającej zapobiegające przedostawaniu się wody do
środka buta poprzez zamek błyskawiczny.

) Spody buta trudnościeralne z protektorem połączone z cholewką metodą wtrysku.
) Na wierzchu buta dodatkowa nakładka antypoślizgowa umożliwiająca łatwe operowanie dźwignią

zmiany biegów.
) Na podbiciu buta oraz nad pietą wstawki harmonijkowe ułatwiające zginanie buta w pozycji dojazdy.
) Dokumenty odniesienia: PN-EN 1363:2005 - obuwie ochronne do profesjonalnej jazdy motocyklem

Wymagania i mewdy badań.

1.4 RĘKAWICE MOTOCYKLISTY—4 pary

Opis techniczny:

) Pięciopalcowe, wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym.
) Mankiet zapinany na zamek lub rzepy oraz dodatkowo pasek lub guma do ściągania w górnej części

rękawicy co powoduje usztywnienie nadgarstka.
) Na zewnętrznej stronie wzmocnienia osłaniające kostki oraz stawy palców.
) Wykończenie wewnątrz (wyściółka) zapewniająca dobrą izolację cieplną oraz zapobieganie poceniu

się dłoni.
) Wielkość wkładu dopasowana do wielkości rękawiczek. Czubki palców wkładu połączone z czubkami

palców rękawiczki.
) Konstrukcja rękawic zapewniająca swobodne poruszanie palcami.
) Łączenie części składowych jednakowe pod względem sposobu szycia, rodzaju szwu i ściegu.
) Dokumenty odniesienia: PAl-EN 13594:2005 — rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych

— wymagania i metody badań.

Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Objęty okresem
gwarancyjnym nie krótszym niż 24 miesiące. Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do
obrotu użytkowania zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Opcja ewentualnej wymiany — na koszt wykonawcy.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA: w terminie do dwóch miesięcy od otrzymania zamówienia d realizacii
Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław
pon-pt w godzinach 8:00 — 14:00.
Osoby upoważnione do odbioru: p. Zygmunt Świąć, p. Dariusz Kubacki;
Tel.:478713277,47871 3209

3. WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:
) Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni od wpływu przedmiotu zamówienia
wraz z fakturą
) Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto — waga 100%.



) 0 wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert
decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie
podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia - na koszt wykonawcy.
> Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego),
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania
przyczyny.
) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
) Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym
zaproszeniu do złożenia oferty.

4. KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od nasiępnego dnia Po Lerminie, w którym miało nastąpić
wykonanie przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca — w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień
kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

5. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że jako Wykonawca przystępujący do złożenia oferty w powyższym zakresie zapoznałem się
z treścią oświadczenia dot. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą
o przeciwdziałaniu” i nie podlegam przedmiotowemu wykluczeniu.
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