Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/26/15
Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzędowie
1. Przedmiot zamówienia: Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie
CPV:
18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży roboczej zgodnie
z poniższym wykazem, realizowane w formie zamówień częściowych, zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
3. Odzież dla kadry zarządzającej zostanie zakupiona po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.
4. Wykonawca będzie dokonywał wszelkiego rodzaju przeróbek w razie dokonania
niewłaściwego pomiaru pracownika.
5. Wykonawca będzie dokonywał, przez cały okres trwania umowy, dostawy odzieży o
takich samych parametrach techniczno-jakościowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 36 miesięcy od
dnia podpisania umowy – wg zamówień częściowych Zamawiającego.
7. Dokładną ilość odzieży w poszczególnych rozmiarach Zamawiający poda
w poszczególnych zamówieniach częściowych.
8. Wymagany termin realizacji dostawy – do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie zamówienia częściowego.
9. Wykonawca przed dostawą zobowiązany będzie do dokonania pomiarów pracowników,
uszycia i dostarczenia odzieży - dostosowanej do warunków środowiskowych panujących
w sortowni Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz do pracy w warunkach
zewnętrznych dla operatorów pojazdów i maszyn oraz pracowników kompostowni
i składowiska - we właściwych rozmiarach w terminie do 21 dni od złożenia zamówienia.
10. W razie zapotrzebowania Wykonawca dostarczy odzież w rozmiarach specjalnych.
11. Wykonawca zapewni wykonanie i trwałe umieszczenie na odzieży LOGO
Zamawiającego metodą haftu, oraz doszyje przeźroczystą kieszonkę na identyfikator
imienny zabezpieczoną pleksą o wymiarach 7 x 10 cm, (szerokość x długość)
12. Wymiary LOGO:
- małe 4 cm x 8 cm,
- duże 10 cm x 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%.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odzieży określonego rodzaju
i zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując
je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
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14. Podana w formularzu oferty cena jednostkowa obejmuje cenę pomiaru, uszycia odzieży,
(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.
15. Wykonawca zapewni odzież roboczą dla pracowników Zamawiającego, zgodną
z wymogami określonymi w poniższym wykazie przez cały okres trwania umowy.
16. Reklamacji podlegają fabryczne wady odzieży.
17. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy w ciągu 14 dniu od
złożenia reklamacji.
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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
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Koszula
3

flanelowa

40

4

40

4

letnia

4

Bluza letnia

obwodu pasa (z tyłu guma
dopasowująca);
- Ogrodniczki męskie - rozporek
zapinany na guziki
- Kolor niebieski
- 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
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przeźroczysta kieszonka na
identyfikator imienny zabezpieczona
pleksą o wymiarach 7x 10 cm
(szerokość x długość)
- Duże logo na plecach wykonane
metodą haftu
- kolor niebieski;
- pasy odblaskowe srebrne na
rękawach, na dole przodu i tyłu kurtki
- Zgodność z normą PN-P-84525:
1998.
Koszulka T-
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ZESTAW
ZIMOWY

7

Ogrodniczki
ocieplane

- 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)
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9

Ocieplacz

Bluza typu
polar
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Kurtka
14

ocieplana
długa

Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością
kieszeni.
- 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
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pleksą o wymiarach 7x 10 cm
(szerokość x długość)
- duże logo na plecach wykonane
metoda haftu,
- Kolor- niebieski;
- Zgodność z normami: PN-EN
340:2003, EN-343:2003, PN-EN 342
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Bluza
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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
18

ochronne do
pasa
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