
      
Nr referencyjny postępowania: BZ/ZP.14/25/11/20 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ,  

ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PGK „SANIKO” SP. Z O.O. 

 

Lp. Nazwa OPIS Jednostka miary Ilość 

1.  Bluza polarowa  długi rękaw, 

 bluza zapinana na suwak, z dwoma bocznymi kieszeniami  

na suwak, 

 100% poliester, 

 gramatura min. 290/m2, 

 kolor granatowy, 

 nadruk /logo Saniko/ w kolorze białym z przodu bluzy, wg. 

załączonego wzoru, 

 rozmiar: S-XXXL. 

sztuka 190 

2.  Buty ochronne skórzane 

męskie S3 

 wykonane z dwoiny skórzanej krytej w kolorze ciemnym, 

 z podnoskiem ochronnym 200 J,  

 podeszwa antypoślizgowa, kwasoodporna, ługoodporna, 

olejoodporna, z absorberem pochłaniającym energię 

mikrowstrząsów w części piętowej, 

 z warstwą podeszwy wysoko wywiniętą na podnosek ochronny, 

 z wyściółką wewnętrzną o wysokiej higroskopijności, 

 z wkładką antyprzebiciową, 

 wykonane w technologii szyto klejonej, 

 zgodne z normą PN- EN ISO 20345: Środki ochrony indywidualnej 

- Obuwie bezpieczne, 

 SB, SRC, E, FO, S3, 

 Rozmiar 40-46. 

para 190 
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3.  Buty ochronne skórzane 

damskie S3 

 wykonane z dwoiny skórzanej krytej w kolorze ciemnym, 

 z podnoskiem ochronnym 200 J,  

 podeszwa antypoślizgowa, kwasoodporna, ługoodporna, 

olejoodporna, z absorberem pochłaniającym energię 

mikrowstrząsów w części piętowej, 

 z warstwą podeszwy wysoko wywiniętą na podnosek ochronny, 

 z wyściółką wewnętrzną o wysokiej higroskopijności, 

 z wkładką antyprzebiciową, 

 wykonane w technologii szyto klejonej, 

 zgodne z normą PN- EN ISO 20345: Środki ochrony indywidualnej 

- Obuwie bezpieczne, 

 SB, SRC, E, FO, S3, 

 Rozmiar 36-40. 

para 45 

4.  Buty gumowe w kolorze 

czarnym S5 z podnoskiem 

ochronnym 200J 

 obuwie wysokie, 

 100% guma, 

 z podnoskiem ochronnym 200J, 

 wkładką antyprzebiciową, 

 podeszwa antypoślizgowa SRC, 

 zgodne z normą PN – EN ISO 20345: Środki ochrony 

indywidualnej - Obuwie bezpieczne, 

 S5,  

 CE kat. II, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

para 15 

5.  Buty filcowo gumowe z 

podnoskiem ochronnym 200J 

 materiał: cholewka z gumy i filcu, 

 100% guma, 

 z podnoskiem ochronnym 200J, 

 wkładką antyprzebiciową, 

 CE kat. II lub III, 

 izolacja od zimna Cl, 

 podeszwa antypoślizgowa SRC, 

para 70 
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 zgodne z normą PN -EN ISO 20345: Środki ochrony indywidualnej 

- Obuwie bezpieczne, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

6.  Buty typu póładidas dla 

sprzątaczki 

 podeszwa antypoślizgowa, 

 wykonane z tworzywa nieprzemakalnego, 

 wykonane z materiału skóropodobnego w całości, 

 kolor ciemny, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

para 5 

7.  Czapka letnia z daszkiem  materiał: poliester 65%, bawełna 35% lub równoważny, 

 kolor granatowy z nadrukiem metodą sitodruku /logo Saniko/ 

nadruk w kolorze białym, wg. wzoru, 

 regulacja rozmiaru, 

 odporna na pranie chemiczne, 

 rozmiar: 54-60, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 230 

8.  Czapka zimowa  typ narciarski w kolorze czarnym, 

 wykonana z dzianiny akrylowej lub anilany, 

 rozmiar: 54-60. 

sztuka 70 

9.  Fartuch drelichowy  kolor czarny lub granatowy, 

 tkanina poliester 65%, 35% bawełna lub równoważna, 

 kieszenie – 3 szt. naszywane na zewnątrz, 

 zgodny z PN-EN ISO 13688:2013-12: Odzież ochronna. 

Wymagania ogólne, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 10 



 

Strona 4 z 16 

 

10.  Fartuch dla 

sprzątaczki/pracownika 

stołówki z długim rękawem 

 różne kolory, 

 tkanina typu poliester lub równoważna, 

 2 kieszenie naszywane na zewnątrz, 

 ubranie zgodne z normą PN-EN 13688:2013-12: Odzież ochronna. 

Wymagania ogólne, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 6 

11.  Fartuch do prac 

spawalniczych 

 materiał- skóra bydlęca dwoinowa 100%, 

 zgodny z normą EN ISO 11611: Odzież ochronna przy spawaniu i 

w procesach o pokrewnym stopniu zagrożenia, 

 typu krótka zapaska, 

 z regulacją paska w pasie klamerką lub sprzączką z dziurkami, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 2 

12.  Jednorazowe wkładki 

przeciwhałasowe 

 każda para w oddzielnej torebce, 

 wykonane z pianki poliuretanowej, 

 zgodne z normą: PN-EN 352-2: Ochronniki słuchu - Wymagania 

ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasowe. 

opakowanie 

 

1opakowanie 

= 200 kompletów 

1 

13.  Kurtka dla mistrza ocieplona 

z kapturem 

 materiał, poliester impregnowany w kolorze ciemnym, 

 ocieplona fizeliną lub polarem w kolorze ciemnym, 

 wzór przedłużony z 2 kieszeniami wewnątrz oraz 4 na zewnątrz, 

 ubranie zgodne z normą EN 343: Odzież ochronna 

przeciwdeszczowa i wiatrochronna, 

 kategoria ochrony - I, 

 nadruk /logo Saniko/ w kolorze białym z przodu bluzy,  

wg. załączonego wzoru, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 8 

14.  Kurtka przeciwdeszczowa z 

kapturem 

 typ przedłużony z kapturem w kolorze pomarańczowym, sztuka 150 
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 wykonana z tkaniny impregnowanej, typ szyty, zapięcie na zamek 

błyskawiczny z ochroną zewnętrzną naszytą na zewnątrz zapinana 

na napy, 

 kieszenie naszyte po bokach – 2 szt. typu krytego, 

 taśmy odblaskowe  po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub 

równoważnym naszyte na bluzie, 

 ubranie zgodne z normą: PN-EN ISO 13688:2013-12: Odzież 

ochronna. Wymagania ogólne, 

EN 343: Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

15.  Komplet przeciwdeszczowy  spodnie oraz kurtka - typ przedłużony z kapturem w kolorze 

pomarańczowym, 

 wykonany z tkaniny impregnowanej, typ szyty, 

 kieszenie w ilości 2 szt. naszyte na zewnątrz kurtki typu krytego, 

zapięcie na zamek błyskawiczny z ochroną zewnętrzną naszytą na 

zewnątrz zapinaną na napy, 

 taśmy odblaskowe, po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 

lub równoważnym, naszyte na bluzie i spodniach, 

 spodnie bez kieszeni, z wszytym ściągaczem gumowym  

w pasie, 

 ubranie zgodne z normą: PN-EN ISO 13688:2013-12: Odzież 

ochronna. Wymagania ogólne, 

EN 343: Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

komplet 65 

16.  Kamizelka ostrzegawcza  kolor pomarańczowy, 

 taśmy odblaskowe z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub 

równoważnym, 

 nadruk /logo Saniko/ na plecach wykonany metodą transferową wg. 

załączonego wzoru, 

sztuka 200 
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 zgodna z normą PN-EN ISO 20471: Odzież ostrzegawcza  

o intensywnej widzialności, 

 widzialność klasa III. 

17.  Kask chroniący głowę  w kolorze pomarańczowym, 

 więźba: 6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm 

nylonowych, nie odparzająca jak w przypadku więźb plastikowych, 

 z paskiem pod brodę stabilizujący hełm: dwupunktowy, wykonany 

z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem, 

 zakres regulacji obwodu 56 cm - 62 cm, 

 zgodny z normą PN EN 397: Przemysłowe hełmy ochronne. 

sztuka 10 

18.  Koszula flanelowa  gramatura co najmniej 180g/m2,  

 100% bawełna, 

 produkt kat. I, 

 zgodna z PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. 

Wymagania ogólne, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

sztuka 180 

19.  Okulary przeciwsłoneczne 

dla kierowcy 

 zgodne z normą PN – EN 166 : Ochrona indywidualna oczu  

– Wymagania. 

sztuka 40 

20.  Okulary ochronne ze szkłem 

bezbarwnym 

 zgodne z normą PN – EN 166 : 2005 Ochrona indywidualna oczu 

– Wymagania. 

sztuka 150 

21.  Okulary ochronne ze szkłem 

bezbarwnym chroniące przed 

odpryskami ciał stałych 

 szybki wykonane z poliwęglanu odpornego na zarysowania, 

 z boczną ochroną oczu i części skroniowej, 

 klasa 1F, 

 zgodne z normą: PN EN 166 Ochrona Indywidualna oczu. 

Wymagania. 

sztuka 12 

22.  Podkoszulek typu T-shirt   gramatura co najmniej 190g/m2, 

 bawełna 100%, 

 kolor granatowy,  

sztuka 360 
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 nadruk /logo Saniko/ z przodu koszulki, koloru białego,  

wg. załączonego wzoru, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

23.  Półmaska filtrująca pyły, 

dymy, aerozole 

 do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, 

aerozolami 

 zgodna z normą PN-EN 149: Półmaski filtrujące do ochrony 

przeciwpyłowej. 

sztuka 2000 

24.  Rękawice ochronne 

pięciopalcowe – wersja 

ciężka 

 powleczone obustronnie nitrylem lub lateksem usztywnione  

w nadgarstku, 

 przeznaczone do prac średnio ciężkich w rozmiarze 9,10 

 poziom odporności minimum 2 na przekłucie, 

 zgodne z normą PN EN 388: Rękawice chroniące przed 

zagrożeniami mechanicznymi, 

 CE kat. II. 

para 6000 

25.  Rękawice ochronne 

pięciopalcowe – wersja lekka 

 powleczone lateksem, nitrylem lub inną substancją ochronną dłoni, 

 zakończone ściągaczem w nadgarstku, w rozmiarach: 8-10, 

 poziom odporności minimum 2 na przekłucie, 

 zgodne z normą EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniami 

mechanicznymi,  

 CE kat. II. 

para 14000 

26.  Rękawice ochronne dla 

ładowaczy 

 powleczone lateksem, nitrylem lub inną substancją ochronną, 

odporną między innymi na czynniki fizyczne urazowe, 

 poziom odporności minimum 2 na przekłucie, 

 zgodne z normą EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniami 

mechanicznymi, 

 CE kat II, 

 rozmiar 9,10.  

para 1000 

27.  Rękawice ochronne 

pięciopalcowe  - licowane 

naturalną skórą 

 część chwytna wykonana ze skóry, 

 mankiet i wierzch wykonany z tkaniny w kolorze ciemnym, 

para 7000 
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 poziom odporności minimum 2 na przekłucie. 

 zgodne z normą EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniami 

mechanicznymi, 

 rozmiar 9,10. 

28.  Rękawice ochronne 

pięciopalcowe ocieplone - 

licowane naturalną skórą 

 część chwytna wykonana ze skóry, 

 ocieplone kożuszkiem, 

 mankiet i wierzch wykonany z tkaniny w kolorze ciemnym, 

 poziomy odporności minimum 2 na przekucie, 

 zgodne z normą EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniami 

mechanicznymi, 

 rozmiar 9,10.  

para 2000 

29.  Rękawice spawalnicze Typu 

A (MIG/MAG i MMA) 

 zgodne z normą PN EN 12477: Rękawice ochronne dla spawaczy, 

 CE kat. II, 

 muszę przede wszystkim zapewniać ochronę: rąk i nadgarstków 

przed drobnymi rozpryskami ciekłego metalu, przed oparzeniem w 

wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub 

płomieniem, przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem 

UV pochodzącym od łuku, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

para 10 

30.  Rękawice gospodarcze dla 

sprzątaczek 

 flokowane, 

 materiał: 100% kauczuk naturalny lub lateks, 

 gramatura 50g, 

 zgodne z normą: EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniami 

mechanicznymi, 

PN-EN 374: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i 

mikroorganizmami, 

 CE kat. II lub III, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia, 

para 400 
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31.  Rękawice 

nitrylowe/lateksowe 

pięciopalcowe 

 materiał: nitryl lub lateks, 

 odporne na chemikalia, 

 jednorazowego użytku, 

 chroniące między innymi przed zakażeniem HIV, 

 spełniają warunki uznania za wyrób medyczny w rozumieniu 

Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  

(Dz. U. z 201 7r., poz. 211), 

 zgodnie z normami: PN- EN 374 Rękawice chroniące przed 

substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

opakowanie 

 

1 opakowanie 

= 100 par 

100 

32.  Ubranie ochronne letnie w 

kolorze granatowym 

 spodnie ogrodniczki oraz bluza zapinane na guziki odporne na 

pranie chemiczne, 

 krój ubrania oraz wstawki w kolorze pomarańczowym według 

załączonego wzoru, 

 tkanina o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, masa pow. 

250g/m2,  

 nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym:  

na plecach kurtki, według załączonego wzoru, 

 taśmy odblaskowe, po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 

lub równoważnym, naszyte na bluzie i spodniach, zgodnie  

z załączonym wzorem, 

 bluza z 4 kieszeniami w kształcie prostokąta naszytymi na 

zewnątrz, dwie górne przykryte patką, zapinane na 2 guziki, 

 ze ściągaczami gumowymi wszytymi po bokach, 

 zapięcia mankietów na guziki lub ściągacz gumowy, 

 spodnie ogrodniczki rozpinane z boku z dwoma kieszeniami  

z przodu, z regulacją poprzez wszycie gumy w pasie, 

 na lewej nogawce spodni powyżej kolana kieszeń trzecia z patką na 

dokumenty, 

 na prawej nogawce wąska kieszeń bez patki na nóż kuchenny, 

komplet 230 
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 na bawecie kieszeń zapinana patką na dwa guziki, 

 elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamry, 

 ubranie spełniające wymagania Polskiej  Normy PN-EN ISO 

13688:2013-12: Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

składania zamówienia. 

33.  Ubranie ochronne ocieplone 

w kolorze granatowym 

 spodnie ogrodniczki oraz bluza zapinane na guziki odporne  

na pranie chemiczne, 

 krój ubrania oraz wstawki w kolorze pomarańczowym według 

załączonego wzoru, 

 tkanina o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, masa  

pow. 250g/m2,  

 nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym na 

plecach, według załączonego wzoru,  

 kurtka z naszytymi 2 kieszeniami głębokimi na zewnątrz na dole 

kurtki, 

 wewnątrz kurtki kieszenie w ilości – 2 szt. przykryte patką, 

zapinane na 2 guziki, 

 ze ściągaczami gumowymi wszytymi po bokach, 

 zapięcia mankietów na guziki lub ściągacz gumowy, 

 spodnie ogrodniczki rozpinane z boku, z dwoma kieszeniami  

z przodu, z regulacją poprzez wszycie gumy w pasie,  

 na bawecie kieszeń zapinana patką na 2 guziki, 

 na lewej nogawce spodni powyżej kolana kieszeń trzecia z patką  

na dokumenty zapinana na dwa guziki, 

 na prawej nogawce spodni powyżej kolana wąska kieszeń bez patki 

na nóż kuchenny, 

 elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamry, 

 taśmy odblaskowe po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub 

równoważnym naszyte na bluzie i spodniach, zgodnie  

z załączonym wzorem, 

komplet 100 
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 ocieplina pikowana do podszewki,  

 ubranie odporne na pranie przemysłowe w temp 60oC, 

 gramatura na spodnie Thinsulate P lub równoważna – 100g/m2, 

 gramatura dla kurtki: korpus –  min.150g/m2, rękawy min. 100g/m2,  

 ubranie wykonane z materiału oddychającego zapewniającego 

równowagę cieplną, 

 spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 342: Odzież 

ochronna: Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed 

zimnem, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

zamówienia. 

34.  Ubranie dla spawacza w 

kolorze ciemnym 

 do ręcznej techniki spawania z lekką formacją odprysków  

i kropli żelaza, 

 z tkaniny o składzie 100% ognioodpornej bawełny i gramaturze 

min. 310 g/m2, 

 parametry ochrony  klasy 2 A1+A2, 

 bluza – dwie kieszenie z patkami na wys. klatki piersiowej, 

zapinana na zatrzaski, 

 spodnie – dwie kieszenie skośne wpuszczane, kieszeń „calówka”, 

zapinane na zatrzaski, 

 ubranie zgodne z normą EN ISO 11611: Odzież ochronna  

do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. 

komplet 3 

35.  Zarękawnik skórzany dla 

spawacza 

 materiał: skóra bydlęca dwoinowa 100 %, 

 zakończony ściągaczami z obu stron, 

 chroniący przed urazami i obrażeniami, 

 produkt zgodny z normą EN 11611: Odzież ochronna przy    

spawaniu i w procesach o pokrewnym stopniu zagrożenia. 

sztuka 3 

36.  Kombinezon ochronny 

jednokrotnego użycia 

 wykonany z wysokiej jakości materiałów, 

 zabezpieczający pracowników przed związkami chemicznymi, 

azbestem, pyłem i włókienkami, 

sztuka 100 
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 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

zamówienia. 

37.  Czepek ochronny  wykonany z wysokiej jakości materiałów, 

 zabezpieczający pracowników przed zanieczyszczeniami oraz 

przenoszeniem zarazków, 

 szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas 

zamówienia. 

sztuka 10 
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ZAŁĄCZNIKI DO TABELI: 
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Dostarczony  przedmiot ma spełniać wszystkie wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania techniczne, a w szczególności: 

1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w tabeli i załącznikach do tabeli, 

2) jest fabrycznie nowy, 

3) jest oznaczony znakiem CE, 

4) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

5) posiada stosowne atesty, certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego oraz deklaracje zgodności z normami,  

jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. 

 

2. Zamawiany asortyment musi być dostarczony przez Wykonawcę w takim opakowaniu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia  

lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Ponadto zamawiany asortyment musi być dostarczony w opakowaniu 

zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 

 

3. Specyfikacja rozmiarowa asortymentu towaru, wyszczególnionego w tabeli zostanie przekazana dla Wykonawcy, każdorazowo przy zamówieniu 

poszczególnych partii towaru.  

 

4. Jeżeli zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (tabeli) wymaga aby asortyment był zgodny z zharmonizowanymi normami polskimi  

lub europejskimi, wykonawca do każdej dostawy zobowiązany jest dołączyć odpowiednie deklaracje zgodności UE wraz z certyfikatami oceny 

typu WE jeśli asortyment o którym mowa podlega ocenie typu WE ze względu na kategorię ryzyka związanego z ich użytkowaniem. 

 

5. Zamawiający wymaga aby deklaracje UE oraz certyfikaty oceny typu WE były sporządzone w języku polskim oraz poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

 

6. Przy pierwszej dostawie każdej partii dostaw Wykonawca zobowiązany jest dołączyć atesty, inne certyfikaty wymagane przez zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe instrukcje użytkowania, prania i czyszczenia sortów odzieżowych. 

 

7. Wykonawca udziela  min. 12- miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. 

 

8. Odzież musi być oznakowana zgodnie z aktualnymi normami, metką identyfikującą wyrób (nazwa, rozmiar, materiał, sposób prania, kraj producenta). 
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9. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie – partiami, przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego, nie częściej 

niż dwa razy w miesiącu. 

 

10. Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego zamówiony asortyment, swoim transportem. Miejscem dostaw artykułów składających się na 

zamówienie jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. 

 

11. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej szablonowo nie może przekraczać 14 dni roboczych, od dnia następnego po dacie przesłania zamówienia 

drogą elektroniczną. 

 

12. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę nie może przekraczać 21 dni roboczych, od dnia następnego po dacie przesłania zamówienia drogą 

elektroniczną. 

 

13. Dostawy do siedziby Zamawiającego odbywać się będą w godzinach: 7:30 – 14:00. 

 

14. Składanie zamówień dotyczących dostaw będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem). 

 

15. Zamawiający zawiadamia, że dopuszcza składanie ofert na asortyment jakościowo równoważny, spełniający równoważne parametry w kontekście 

obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych od 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli powyżej. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów Zamawiający wymaga dołączenia 

do oferty oświadczenia Wykonawcy o ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Wszystkie skutki za prawdziwość tego oświadczenia ponosi 

Wykonawca. 

 

16. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie lub 

zwiększenie ilości, nie spowoduje zmian cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający deklaruje wykorzystanie min. 80% wartości zamówienia podstawowego. 

 

17. Zamówienie podstawowe obejmuje szacunkową ilość asortymentu towaru zawartą w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w tabeli powyżej. 

 

18. Jednocześnie Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu. W ramach prawa opcji Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia poszerzonego w ilości 20% wartości zamówienia podstawowego. 

 

19. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. 


