ZGOK.ZAM/29/15

Załącznik nr 1

Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

„Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania i drobnego serwisu własnej odzieży
roboczej Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od 01.01.2016 r.:
18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
98393000-4 – Usługi krawieckie
98311000-6 – Usługi odbierania prania
50830000-2 – Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych
2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewnia:
- pranie, czyszczenie, dezynfekcję odzieży według dostępnych skutecznych
technologii według ustalonego harmonogramu oraz drobne naprawy (doszycie guzika,
zeszycie rozprucia) własnej odzieży roboczej Zamawiającego,
- obiór brudnej odzieży i dowóz czystej do siedziby Zamawiającego będzie odbywał
się raz w tygodniu w wyznaczonym dniu, na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie dostarczał czystą, wyprasowaną odzież w ustalonym stałym dniu
tygodnia oraz będzie umieszczał ją w wyznaczonym miejscu w budynku socjalno-biurowym.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania odzieży do prania, tj. odwijania
rękawów/nogawek i przewracania odzieży na odpowiednią stronę.
5. Wykonawca będzie dokonywał przez cały czas trwania umowy napraw krawieckich
uszkodzonej odzieży na swój koszt (przyszycie guzika, kieszeni, naprawę drobnych
uszkodzeń materiału).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości odzieży oddawanej
do prania w zależności od aktualnego zatrudnienia.
7. Podczas odbioru odzieży brudnej i dostarczaniu odzieży czystej pracownik Wykonawcy ma
obowiązek przeliczenia odzieży w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego i
sporządzenia protokołu odbioru/dostawy.
8. Obliczając wartość oferty prosimy w kosztach ująć wszystkie koszty związane z realizacją
w/w usługi:
- prania i napraw odzieży,
- oznakowania imiennego/numerycznego odzieży,
- koszty transportu.
Rozliczanie:
1. Wykonawca na koniec każdego miesiąca wystawi fakturę VAT za wykonane usługi.
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2. Wartość podana na fakturze będzie obejmować wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia, w szczególności koszty: opakowania, załadunku, dostawy,
transportu, serwisu – prania i czyszczenia, przeróbek krawieckich, napraw oraz innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnienie
ilości upranej odzieży w danym tygodniu i ceny za każdą sztukę.
Poniżej przedstawiamy szacunkowe ilości posiadanej odzieży.
WYKAZ ODZIEŻY
WYSZCZEGÓLNIENIE
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Ogrodniczki

VI
- Koszulka z krótkim rękawem;
- okrągły dekolt;
- materiał : 100 % bawełna 180 g/m2
o małej kurczliwości;
- kolor – żółty
- logo małe z przodu na lewej piersi
wykonane metodą haftu;
- spodnie typu ogrodniczki;
- tkanina o składzie mieszanki: 3540% bawełna/ 60-65% poliester,
gramatura 262 g/m2, wykurczona –
gotowa do prania w temp.60ºC w
pralniach bębnowych i suszenia w
temp. 60ºC w suszarniach
bębnowych;
- tkanina o odpowiednim
standardzie jakościowym
pozwalającym zachować
odpowiednią rozmiarówkę po upraniu
w całym okresie trwania umowy,
uwzględniając warunki
środowiskowe panujące w Zakładzie
Zamawiającego;
- Podwójne szwy i wzmocnienia w
miejscach narażonych na rozerwanie;
- Kieszenie: 3 przednie: w górnej
części spodni zapinana na zamek
błyskawiczny, 2 skośne na
nogawkach, 1 na tylnej prawej
nogawce
- Regulacja długości na szelkach;
- Rozpinane z boku z regulacją
obwodu pasa (z tyłu guma
dopasowująca);
- Ogrodniczki męskie - rozporek
zapinany na guziki
- Kolor niebieski
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Koszula
3

flanelowa

40

2

40

2

letnia

4

Bluza letnia

- na kieszeni przedniej na piersi,
usytuowane centralnie wykonane
metodą haftu małe logo oraz
przeźroczysta kieszonka na
identyfikator imienny zabezpieczona
pleksą o wymiarach 7x 10 cm,
(szerokość x długość)
- na dole nogawek dwa pasy
odblaskowe zgodne z normą EN 471Zgodność z normą PN-P-84525:1998.
- koszula wykonana z flaneli - 100%
bawełna, gramatura 120g/m²;
- materiał o dużej trwałości barwy i
małej kurczliwości;
- Tkaniny o odpowiednim
standardzie jakościowym
pozwalającym zachować
odpowiednią rozmiarówkę po
upraniu w całym okresie trwania
umowy, uwzględniając warunki
środowiskowe panujące u
Zamawiającego.
- Kieszenie: 1 na piersi;
- Zapięcie na napy lub guziki;
- Rękawy wykończone mankietami
zapinanymi na napy lub guziki;
- Kolor – czarno-niebieska krata
- Zgodność z normą PN-92-P-84683,
PN-88/P-84669
- tkanina o składzie mieszanki: 3540% bawełna/ 60-65% poliester,
gramatura 262g/m2, wykurczona –
gotowa do prania w temp.60ºC w
pralniach bębnowych i suszenia w
temp. 60ºC w suszarniach
bębnowych;
- tkanina o odpowiednim
standardzie jakościowym
pozwalającym zachować
odpowiednią rozmiarówkę po upraniu
w całym okresie trwania umowy,
uwzględniając warunki
środowiskowe panujące w Zakładzie
Zamawiającego;
- Kieszenie: 2 na klatce piersiowej na
guziki (bez kieszeni wewnętrznej);
- Zapięcie na guziki
- Ściągacz w pasie po bokach;
- Dół wykończony paskiem z
regulującą gumą po bokach;
- przy nadgarstkach mankiety
zapinane na guziki
- na kieszeni lewej przedniej na piersi,
usytuowane centralnie wykonane
metodą haftu małe logo oraz
przeźroczysta kieszonka na
identyfikator imienny zabezpieczona
pleksą o wymiarach 7x 10 cm
(szerokość x długość)
- Duże logo na plecach wykonane
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metodą haftu
- kolor niebieski;
- pasy odblaskowe srebrne na
rękawach, na dole przodu i tyłu kurtki
- Zgodność z normą PN-P-84525:
1998.
Koszulka T-

5

shirt

40

2

Koszula
6

flanelowa

40

2

40

2

zimowa

ZESTAW
ZIMOWY

7

8

Ogrodniczki
ocieplane

Ocieplacz

40

2

- Parametry takie same jak w koszulce
w zestawie letnim.
-Jesienno – zimowa koszula z
wysokiej jakości flaneli
- 100% przędza akrylowa
- gramatura 205 g/m2
- zapinana na guziki
- dwie kieszonki na przodzie z patką
zapinaną na guziki
- materiał o dużej trwałości barwy i
małej kurczliwości;
- Tkaniny o odpowiednim
standardzie jakościowym
pozwalającym zachować
odpowiednią rozmiarówkę po
upraniu w całym okresie trwania
umowy, uwzględniając warunki
środowiskowe panujące u
Zamawiającego.
- Rękawy wykończone mankietami
zapinanymi na guziki
- Kolor granatowo- beżowa krata
- Zgodność z normą PN-92-P-84683,
PN-88/P-84669.
ogrodniczki z wysokim stanem;
regulowany obwód pasa i długość
szelek (wszyte gumy).
Tkanina: bawełna 30-35% i poliester
65-70%, gramaturze 230-280 g/m2,
niska kurczliwość w praniu wodnym o
temp. 60ºC;. spodnie ocieplone wyściółka 100% poliester o
gramaturze 130 g/m2
kolor niebieski
- dwie kieszenie boczne skośne, jedna
kieszeń na górze zapinana na zamek
błyskawiczny, jedna kieszeń na tylnej
prawej nogawce
- na dole nogawek dwa pasy
odblaskowe
- na kieszeni przedniej na piersi,
usytuowane centralnie wykonane
metodą haftu małe logo oraz
przeźroczysta kieszonka na
identyfikator imienny zabezpieczona
pleksą o wymiarach 7x 10 cm
(szerokość x długość)
Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością
kieszeni.
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9

Bluza typu
polar

40

2

40

1

Kurtka
10

ocieplana
długa

- powłoka 65% poliester, 35%
bawełna
- wyściółka 100% poliester o
gramaturze 200g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zasuwany z dodatkowym zapięciem
na napy
- przedłużany tył
- liczne kieszenie m.in. dwie kieszenie
na telefon komórkowy, dwie na
suwak oraz dwie na rzep
- dodatkowa kieszeń po wewnętrznej
stronie
- w rękawach od wewnątrz specjalny
materiał ze ściągaczem
zabezpieczający przed dostawaniem
się wiatru
- małe logo na lewym przodzie, duże
logo na plecach wykonane metodą
haftu
- kolor – niebieski;
- na dole tyłu ocieplacza pas
odblaskowy
- zgodność z normami PN-EN 342
Bluza polarowa o wysokiej jakości
krótko strzyżonego polaru.
- 100% poliester
- gramatura 290 g/m2
- zapinana na suwak
- trzy zasuwane kieszenie po
zewnętrznej stronie: dwie po bokach i
jedna na górze
- rękawy oraz dół bluzy wykończone
elastyczną lamówką,
- wyszywane małe logo na lewej
piersi wykonane metodą haftu
- kolor niebieski
-na dole tyłu polaru pas odblaskowy
- zgodność z normami: PN-EN 342
Kurtka zimowa z kapturem w wersji
przedłużanej.
- powłoka 65% poliester, 35%
bawełna o gramaturze 230-280 g/m2
- wyściółka 100% poliester o
gramaturze 130 g/m2, podszewka
130 T poliester taffta
- zapinana na guziki
- po zewnętrznej stronie cztery
kieszenie
- na rękawach, przodzie i tyle naszyte
pas odblaskowy
- na kieszeni lewej przedniej na piersi,
usytuowane centralnie wykonane
metodą haftu małe logo oraz
przeźroczysta kieszonka na
identyfikator imienny zabezpieczona
pleksą o wymiarach 7x 10 cm
(szerokość x długość)
- duże logo na plecach wykonane
metoda haftu,
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- Kolor- niebieski;
- Zgodność z normami: PN-EN
340:2003, EN-343:2003, PN-EN 342

11

Bluza

12

13

Polar

Kadra
zarządzająca

Koszulka Tshirt

1

5

5

2

Bluza Ochronna , zapinana na zamek
kryty plisą, zapinaną na rzepy podkrój
szyi wykończony stójką zapinaną na
rzep dwie kieszenie piersiowe rękawy
wykończone mankietami z gumą
kolor: niebieski PN EN ISO
11611:2007

1

100% poliester o gramaturze 295g/m2
- podszewka wykonana z miękkiego
mikropolaru
- kaptur ze ściągaczem
- bluza zapinana na zamek
błyskawiczny dzielony dwusuwakowy
- dwie boczne kieszenie zapinane na
zamek błyskawiczny oraz jedna na
klatce piersiowej
- mankiety rękawów regulowane na
rzepy
-ściągacz w dolnej części polaru
-dodatkowo ramiona obszyte
materiałem odpornym na przetarcia i
wilgoć

2

- Koszulka z krótkim rękawem;
- okrągły dekolt;
- materiał : 100 % bawełna 180 g/m2
o małej kurczliwości;
- kolor – żółty
- logo małe z przodu na lewej piersi
wykonane metodą haftu;

1

- wykonane z mieszanki poliestrowobawełnianej, 60% bawełna 40%
poliester
- gramatura 260 g/m2
- zapinane na guzik i zamek
błyskawiczny
- ściągacze w bocznych partiach
spodni w pasie zwiększające swobodę
ruchów - dwie kieszenie z tyłu na
rzepy oraz dwie boczne
- jedna kieszeń na nogawce na rzep na
akcesoria oraz jedna boczna podłużna
- końcówka do przypięcia kluczy

Spodnie
14

ochronne do
pasa

5

6

