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ZGOK.ZAM/17/15
Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp dla
pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży, obuwia oraz
innych artykułów bhp, zgodnie z powyższym wykazem, realizowane w formie
zamówień częściowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
3. Ilekroć w opisie Zamawiający podaje określenie „logo”, oznacza to logo
Zamawiającego wg. dołączonego katalogu identyfikacji wizualnej o rozmiarach:
- małe 4 cm * 8 cm,
- duże 10 cm * 20 cm
Kolorystyka:
RGB Color - Zielony R0 G146 B0, żółty - R255 G251 B0.
Ustawienia do CMYKa: zielony - C100% M24% Y100% K7%, żółty C6% M0%
Y94% K0%.
4. Dokładną ilość odzieży i obuwia w poszczególnych rozmiarach Zamawiający poda
w poszczególnych zamówieniach częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odzieży, obuwia oraz innych
artykułów określonego rodzaju i zamiany na inny, w stosunku do szacunków
określonych w specyfikacji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
6. Wymagany termin realizacji dostawy – do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie zamówienia częściowego.
7. Podana w formularzu oferty cena jednostkowa obejmuje cenę zakupu odzieży, obuwia
lub pozostałych artykułów (wg wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
oraz zawiera wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia
(bez podatku VAT). Cena ta jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy – wg zamówień częściowych Zamawiającego.
WYKAZ ODZIEŻY, OBUWIA ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW BHP:
Lp.
1.

Asortyment
Obuwie ochronne
letnie

Opis





cholewki wykonane ze skór naturalnych,
górna część cholewki zakończona
kołnierzem ochronnym,
podszewka z materiału o dużej
przepuszczalności pary wodnej,
podeszwa zachodząca na nosek z
poliuretanu odpornego na oleje, smary,

Jedn.
miary
para

Ilość
44
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2.

Obuwie
ochronne
zimowe







3.

Gumowce














4.

Gumofilce







benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
podeszwa antypoślizgowa,
charakteryzująca się dużą odpornością na
ścieranie, pękanie i przecinanie,
podeszwa energochłonna,
nieprzemakalne od podłoża,
z metalowym podnosek i podeszwa ze stali
nierdzewnej chroniącym przed
uderzeniami z energią do 200 J lub siłą
nacisku do 15 kN,
antyelektrostatyczne,
lekkie, elastyczne,
wyjmowana wyściółka,
zgodne z normą: PN-EN ISO 20345,
kategoria S3
trzewiki robocze ocieplane (podnosek i
podeszwa z metalem, wodoodporne),
podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
o zróżnicowanej gęstości odporna na
benzynę, oleje i inne rozpuszczalniki
organiczne,
ocieplane od wewnątrz miękkim
kożuchem,
nosek pokryty warstwą poliuretanu
chroniąca przed przetarciem,
zgodne z normą: EN ISO 347,
kategoria S2
buty bezpieczne,
wykonane z mieszanki nitrylu z pvc,
stalowy podnosek wytrzymały na
uderzenia z energią 200 j oraz zgniecenia
do 15 kn – stal nierdzewna,
stalowa wkładka w podeszwie – stal
nierdzewna,
antypoślizgowa podeszwa z rzeźbą
samoczyszczącą,
pochłaniacz energii w obcasie,
zwiększona odporność na oleje, smary oraz
uszkodzenia mechaniczne (typ s5),
rozmiary – od 37 do 46,
zgodnie z normą PN-EN-ISO 20345
Środki ochrony indywidualnej. Obuwie
zawodowe
obuwie wysokie ocieplane,
wierzch i spód wykonane z PVC,
wodoodporne,
pochłaniacz energii w obcasie,
podeszwa z urzeźbieniem, antypoślizgowa,
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wyciągany wkład ocieplający z poliestru,
zgodne z normą PN-EN 347CI




5.

Półmaska filtrująca 
P1






7.

Zarękawki
(narękawniki)
wodoodporne








8.

Woda destylowana



9.

Worki na śmieci




10.

Filtr
przeciwpyłowy P1
R



11.

Półmaska
wielokrotnego
użytku seria 6000







półmaska filtrująca do ochrony układu
oddechowego przed pyłami i dymami
kopułowa konstrukcja z podwójnej
usztywnionej warstwy włókniny,
regulacja szczelności w części nosowej
dającą się formować stalową nakładką,
brzegi pod częścią nosową wzmocnione
pianką uszczelniającą,
Klasa: P1 * NDS: 4 X NDS,
Norma: EN 149:2001,
* CE kat III
wykonane z dzianiny poliestrowej
powleczonej polichlorkiem winylu,
obustronnie wykończone taśmą elastyczną,
gramatura 320g/m2,
odporny na działanie wody,
długość – 50cm,
zgodne z normą PN-EN340:2006 Odzież
ochronna – wymagania ogólne oraz PNEN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed
deszczem
czysta, o równości kwasów i zasad (=7,0
pH) 1 litr
wykonane z tworzywa sztucznego
120 l pojemności
mocne i wytrzymałe 10 szt w rolce kolor
niebieski
ochrona przed takimi zagrożeniami jak
cząstki stałe i ciekłe,
do łączenia z filtrami gazowymi z serii
6000
małe opakowanie 30 szt.
zgodne z normą EN143
ekonomiczna i prosta w obsłudze
wyposażona w system złącza
bagnetowego 3M™ pozwalający na
podłączanie szerokiego asortymentu
podwójnych filtrów chroniących przed
gazami, parami i pyłami
konstrukcja z dwoma elementami
oczyszczającymi zapewniająca niższe
opory oddechowe
łatwy do zamocowania pasek na kark
część twarzowa wykonana z materiału
elastomerowego

szt.

500
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12

Pochłaniacze A1

13

Pokrywa filtru
plastikowa
Okulary ochronne

12.

13.

Maska spawalnicza
samościemniająca

14.

Kombinezon
ochronny (odpady
niebezpieczne)

15.

Kurtka typu 3 w 1
(kadra
zarządzająca)

 zgodne z normą EN140
 ochrona przed zagrożeniami jak pary
organiczne, gazy nieorganiczne i kwaśne
 do łączenia z filtrami z serii 6000.
 zgodne z normy EN14387
 do półmasek i masek serii 6000
 okulary ochronne przeciwodpryskowe,
 klasa optyczna 1,
 szybka odporna na zaparowanie i
zadrapania
 regulacja długości ramion
 przeznaczone do ochrony oczu przed
odpryskami ciał stałych, uderzenia do 45
m/s (F),
 NORMA: EN166
 maska spawalnicza z wymiennymi
szkiełkami,
 maska zgodna z normą PN-EN 175:1999,
 filtr zgodny z normą PN-EN 169:2003,
 wymienne szkiełka,
 wymiary filtra 50x100mm
 kategoria III odzieży ochronnej,
 typ 5 & 6,
 chroniąca przed cząstkami pyłu i cieczy
oraz rozbryzgiem chemikaliów,
 duża odporność na ścieranie i rozerwanie,
 trzyczęściowy kaptur szczelnie
przylegający do twarzy,
 uszczelnienie w krytycznych miejscach
tzn. zamek błyskawiczny zakryty patką
ochronną, elastyczne mankiety rękawów i
nogawek,
 posiadający właściwości
antyelektrostatyczne (spełnia wymagania
normy EN1149-1),
 chroniący przed radioaktywnymi
cząstkami stałymi (spełnia wymagania
normy EN1073-2),
 kurtka długa z poliestru (PES)
powlekanego PVC,
 wodoodporność min 5 000 mm H20,
 oddychalność min 5 000 g/m2 ,
 wiatroszczelna,
 uszczelnione szwy,
 chowany kaptur z daszkiem,
 zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty
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16.

Kamizelka
ocieplana logo
(kadra
zarządzająca)







17.

Kask










listwą zapinaną na rzepy,
sznurek do ściągnięcia w pasie
(wewnątrz),
rękawy ze ściągaczami,
kieszenie zewnętrzne:
- 2 boczne kieszenie dolne
-2 przyzamkowe kieszenie górne
przezroczysta kieszeń wewnętrzna na rzep,
podszewka z siatki,
kolor grafitowo – czarny,
małe logo na lewej górnej kieszeni,
wewnętrzne zamki błyskawiczne
umożliwiające wpięcie podpinki typu
polar,
zgodność z normami PN-EN 340:2003
Odzież ochronna. Wymagania ogólne,
EN-343:2003 Odzież chroniąca przed
deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna.
Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące
przed zimnem,
podpinka typu polar: tkanina 100%
poliester, gramatura min.280g/m2, dwie
kieszenie dolne na zamek błyskawiczny,
kieszeń napoleońska na komórkę, kolor
szaro – grafitowy, małe wyszywane logo
na lewej piersi
wykonana z materiału o składzie: 65%
poliester, 35% bawełna,
gramatura – min. 245 g/m2,
zapinana na zamek błyskawiczny
przykryty listwą zapinaną na rzepy,
ze stójką,
dwie kieszenie przednie ukośne lub
poziome, zapinane na zamek
błyskawiczny,
tył kamizelki wydłużony,
poziome przeszycia (pikowania)
hełm ochronny wykonany z tworzywa
ABS zapewniający ochronę górnej części
głowy przed uderzeniami pochodzącymi
od spadających lub przemieszczających się
przedmiotów oraz uderzeniami głową o
przeszkody,
rok produkcji nie później niż 2014r.,
kolor – żółty,
małe logo Zamawiającego na froncie
kasku - naklejka,
zgodnie z PN EN 397+A1:2013 04
Przemysłowe hełmy ochronne

szt.

4

szt.
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Kamizelka

odblaskowa + logo


19.

20.

Ochronniki słuchu
(nauszniki)
Ochronniki słuchu
wkładki
przeciwhałasowe











21




Komplet
przeciwdeszczowy











22.

Kalesony




kamizelka wykonana z dzianiny 100%
poliester
kolor-fluorescencyjny żółty, z przodu
zapinana na taśmę samoszczepną
duże logo na plecach
małe logo na lewej piersi
zgodne z normy EN471
nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu
od 95 dB do 110dB,
ochrona III stopnia,
zgodnie z normą EN 352
jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z
pianki poliuretanowej,
wygłuszenie: H=36dB, M=34dB L=33dB,
SNR=37dB,
zgodne z normą EN352-2
30% PCV, 70% poliester
komplet zapakowany w saszetkę, którą
można wykorzystać do transportowania
innych przedmiotów
odblaskowy pasek na klatce piersiowej i
plecach oraz nogawkach zwiększają
widoczność
klejone szwy stanowią dodatkowe
zabezpieczenie przed dostaniem się wody
kurtka: zapinana na suwak; kaptur
ściągany na troczki schowany w kołnierzu;
dwie kieszenie w dolej część kurtki z
zakładkami zabezpieczającymi przed
dostaniem się do nich wody; możliwość
zwężenia rękawów za pomocą nap oraz
ściągany na troczki dół kurtki zapewniają
lepszą ochronę przed wiatrem; system
wentylacji pod pachami zapewnia
niezbędną cyrkulację powietrza
spodnie: wykończone w pasie rozciągliwą
gumką; dwie boczne kieszenie; możliwość
zwężenia dołu nogawek za pomocą nap,
co zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem
doskonale sprawdza się w złych
warunkach pogodowych
zgodność z normami: PN-EN340:2006
Odzież ochronna – wymagania ogólne oraz
PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona
przed deszczem
Zgodność z normą EN 11612 (A1, B1, C1)
oraz EN 1149,
tkanina chroniąca przed wpływem
wysokiej temperatury i chroniąca przed
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płomieniem ognia,
23.
24.
25.

26.

27.

28.

Ręcznik 50 x 100

cm
Ręcznik 80 x 140

cm
Pasta bhp mydlana 
500 g

100% bawełna, gramatura 500g/m2

szt.

88

100% bawełna, gramatura 500g/m2

szt.

88

szt.

88

szt.

44

szt.

88

pasta do rąk BHP detergentowo –
mydlana,
 preparat w postaci pasty o barwie białej do
beżowej lub szarej,
 pasta przeznaczona do mycia i czyszczenia
dłoni silnie zabrudzonych smarem, olejem,
sadzą, farbami itp.,
 w swoim składzie powinna zawierać
detergenty, mydło, substancje chroniące
skórę rąk przed podrażnieniami, produkt
powinien być przebadany
dermatologicznie,
 opakowanie 500g,
Pasta bhp ze
 Pasta przeznaczona do usuwania
ścierniwem 500g
uporczywych zabrudzeń z rąk typu:
tłuszcz, smar, olej, sadza, kurz itp.
 Pasta powinna zawierać glicerynę,
łagodny materiał ścierny, który usunie
uciążliwe zabrudzenia bez podrażnienia
skóry rąk.
Krem do rąk 100ml  krem do ochrony rąk przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych
Wyposażenie
apteczki














Kompres zimny
Kompres na oko
Kompres 10x10
Opaska elastyczna 4m x 6cm
Opaska elastyczna 4m x 8cm
Opatrunek uciskowy 38x72mm
Chusta opatrunkowa 60 x 80
Chusta trójkątna
Chusta z flizeliny (5 szt.)
Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC
Rękawice latex
Chusteczka dezynfekująca (lub sól
fizjologiczna NaCL0,9%)
 Ustnik do sztucznego oddychania
 Woda utleniona
 Nożyczki

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
op.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

30
30
30
30
30
100
30
30
30
10
10
30
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szt.
szt.

30
50
5
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