PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE
75 -724 KOSZALIN
UL. KOMUNALNA 5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO DLA ZADANIA PN.:

Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej
dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie.
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

ZAMÓWIENIE PODZIELONE JEST NA 3 CZĘŚCI :
Część I-odzież robocza
Część II-buty robocze
Część III-środki ochrony indywidualnej

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24aa
PZP, tzw. „procedura odwrócona”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:

Z A T W I E R D ZA M

Koszalin, dnia 08.01.2019r.
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ZAWARTOŚĆ:
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział I
- Formularz Oferty
Rozdział II
- Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III
- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział IV
- Projekt Umowy
Rozdział V
- Formularze spełniania warunków udziału
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Rozdział I

Formularz ofertowy
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
Adres e-mail………………………………………………………………….
nr NIP.................................................................................................................
nr REGON.........................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
tel. 94 348-44-44 / faks 94 348-44-34
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży roboczej,
butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o.
w Koszalinie.
MY NIŻEJ PODPISANI ;
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:
Część I-odzież robocza٭
Netto ……………………………………złotych
(słownie złotych …………………………)
podatek VAT w wysokości …%
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brutto ……………………………………złotych
(słownie złotych ...………………………..)

Część II-buty robocze٭
Netto …………………………...…złotych
(słownie złotych ……………………….)
podatek VAT w wysokości …%
brutto ………………………………złotych
(słownie złotych ...……………………..)
Część III-środki ochrony indywidualnej٭
Netto ……………………………………………………………………złotych
(słownie złotych …………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości …%
brutto ……………………………………………………………………złotych
(słownie złotych ...…………………………………………………………………..)

 ٭wypełnić te części, których dotyczy oferta
ZAMÓWIENIA wykonamy
sukcesywnie w terminie 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania asortymentu.
5. PRZEDMIOT

6. OŚWIADCZAMY,

że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

7. OŚWIADCZAMY , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ .
8.ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami. */ z udziałem podwykonawców
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:
Część zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy

9.

Firma/nazwa i adres podwykonawcy,
któremu Wykonawca zamierza powierzyć
część zamówienia

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia
oferty, a oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
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Płatność będzie zrealizowana zgodnie ze złożoną ofertą w terminie ………dni.
9.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
……………… (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr
od ………. Do ……..- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: ………… tel. …………fax. ………e-mail: ………………….
13. OFERTĘ składamy na ………………… stronach.

15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………….
16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: …..
17. Wadium wnieśliśmy w dniu....................................... w formie ..................................................
w wysokości: ................................................................
Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało
wniesione w gotówce): ........................................................................................................................

18. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości …..% wartości oferty
brutto tj. o wartości

zł, słownie w formie, przed terminem podpisania umowy.
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19.Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz
zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.
20. Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularze cenowe zadanie nr…..
nazwa
l.p

Cena
jednostko
wa

Cena
ogółem

Jed.

charakterystyka

1

Ubranie robocze
letnie

Ubranie robocze letnie
Spodnie ogrodniczki i bluza, gramatura nie mniej niż 290 g/m², materiał: poliester 65%, bawełna
35%.
Bluza typ szwedzki, na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub czarnym, miejsca
szczególnie narażone na rozprucie wzmocnione dużą ilością ryglówek, zapinana na guziki przykryte
listwą, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej
kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy. Podwójne szwy
szyte widoczną nicią, transpiratory powietrza, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki
na plecach zwiększające swobodę ruchów wzmocnione ryglówkami, dół bluzy na bokach ściągnięty
wewnątrz wszytą gumką.
Spodnie ogrodniczki - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
podwójne szwy szyte widoczną, mocną nicią, długie, szerokie, regulowane szelki, dwie wzmocnione
kieszenie boczne, z przodu wzmocniona duża kieszeń zapinana na rzepy+ naszyte dwie
wzmocnione kieszenie „otwarte”, wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, na
prawej nogawce wzmocniona kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce szlufka na młotek, listwa
przykrywająca guziki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików po bokach pasa oraz gumki
wszyte w tylnej części spodni. Kolor ubrań ciemnozielony i niebieski. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003

2

ubranie robocze

Bluza robocza letnia

Materiał:

7

letnie – bluza
robocza lenia

Bawełna 100%, Gramatura: 300g/m²,
Bluza typ szwedzki, zapinana na guziki, kryte listwą. Kieszenie przestrzenne, wzmocnione kieszenie
zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guzik, dodatkowe wzmocnienia na
łokciach, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy,
szyte widoczną, mocną nicią, wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po
wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów. Transpiratory powietrza, na dole bluzy gumka
ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem. Rozmiary wg. zamówień.
Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed minimalnymi
zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I, Produkt zgodny z normą: EN 13688,

3

ubranie robocze
letnie – spodnie
robocze letnie

Spodnie robocze letnie
Materiał: Bawełna 100%, Gramatura: 300g/m²,
Spodnie typ ogrodniczki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w
tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, spodnie posiadają szlufki na pasek.
Przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, kieszeń
na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”,
szlufka na młotek, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną
nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność
rozmiarów, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Rozmiary wg.
zamówień.
Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed
minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I,
Produkt zgodny z normą: EN 13688,

4

ubranie robocze
letnie z elementami
odblaskowymi

Ubranie robocze letnie z elementami odblaskowymi
Spodnie ogrodniczki i bluza, gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%.
Bluza typ szwedka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze czarnym. Zapinana na guziki
przykryte listwą, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne

8

5

ubranie robocze
ocieplane

szwy, zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, dwie wzmocnione kieszenie zapinane na
rzepy. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na korpusie i rękawach
(5cm taśma, 10 cm odstęp pomiędzy taśmami), zakładka na plecach dająca swobodę ruchu, dół
bluzy na bokach ściągnięty wewnątrz wszytą gumką, mankiety przy rękawach zapinane na guzik.
Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym.
Spodnie ogrodniczki. Długie, regulowane szelki z gumową wstawką w kolorze spodni, duża ilość
ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, dwie wzmocnione
kieszenie boczne, z przodu wzmocniona duża kieszeń zapinana na rzepy+ naszyte dwie kieszenie
„otwarte”, na prawej nogawce wzmocniona kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce szlufka na
młotek, po obu bokach spodni zapięcia na przykryte listwą guziki. Podwójne taśmy odblaskowe o
właściwościach fluorescencyjnych na nogawkach (5cm taśma, 5 cm odstęp pomiędzy taśmami), w
pasie pojedyncza taśma odblaskowa o właściwościach fluorescencyjnych. Dół spodni do pierwszej
taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym. Kolory ubrań: pomarańczowe.
Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Ubranie robocze ocieplane
Spodnie ogrodniczki i bluza typ szwedka lub parka. Gramatura: nie mniej niż 290 g ⁄m², materiał:
poliester 65%, bawełna 35%, podszewka 100% nylon, przepikowana ociepliną 100% poliester,
200g/m2 +/-3%.
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub
czarnym, zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany,
ocieplany, regulowany sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem
tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na
prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie
kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające
swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca,
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6

kurtka robocza
ocieplana

7

Ubranie robocze
ocieplane z

dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie
wszyty wieszak.
Spodnie ogrodniczki duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie,
szerokie, regulowane szelki, kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, + naszyte dwie
wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie wzmocnione kieszenie boczne, na prawej nogawce
wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u dołu nogawki po zewnętrznej stronie regulowana
szerokość nogawki z kontr fałdą zapinaną na zamek, u dołu nogawki wzmocnienie materiału po
wewnętrznej stronie nogawki, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Kolory ubrań
ciemnozielony i niebeski. Rozmiary wg. Zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Bluza typ szwedka lub parka. Gramatura: nie mniej niż 290 g ⁄m²,
materiał: poliester 65%, bawełna 35%, podszewka 100% nylon, przepikowana ociepliną 100%
poliester, 200g/m2 +/-3%.
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub
czarnym, zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany,
ocieplany, regulowany sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem
tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na
prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie
kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające
swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca,
dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie
wszyty wieszak. Kolor kurtki ciemnozielony i niebieski. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Ubranie robocze ocieplane z elementami odblaskowymi
Spodnie ogrodniczki i bluza typ szwedka lub parka. gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%,
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elementami
odblaskowymi

8

kurtka robocza

Kurtka grubość ociepliny 200 g/m², kurczliwość +/- 3%. Spodnie grubość ociepliny 150 g/m²,
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze czarnym,
zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany, ocieplany,
regulowany sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę,
dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej kieszeni
naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie kieszenie boczne,
mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza
nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie wszyty wieszak.
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i rękawach (5cm
taśma, 10 cm odstęp pomiędzy taśmami). Z przodu pojedyncza taśma odblaskowa. Dół bluzy i
rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym. Dół bluzy i
rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym.
Spodnie ogrodniczki duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie,
szerokie, regulowane szelki, kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, + naszyte dwie
wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie wzmocnione kieszenie boczne, na prawej nogawce
wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u dołu nogawki po zewnętrznej stronie regulowana
szerokość nogawki kontr fałdą zapinaną na zamek, u dołu nogawki wzmocnienie materiału po
wewnętrznej stronie nogawki, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią.
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na nogawkach (5cm taśma, 5 cm
odstęp pomiędzy taśmami), w pasie pojedyncza taśma odblaskowa o właściwościach
fluorescencyjnych. Dół spodni do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym. Kolory
ubrań: pomarańczowe, ciemnozielone i niebieskie. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Kurtka robocza ocieplana
Typu
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ocieplana z
elementami
odblaskowymi

9

spodnie ogrodniczki
ocieplane z
elementami
odblaskowymi

szwedka lub parka. Kolor pomarańczowy. Gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%, grubość
ociepliny 200 g/m², kurczliwość +/- 3% Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze
czarnym, zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany,
ocieplany, regulowany sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem
tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na
prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie
kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające
swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca,
dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie
wszyty wieszak. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i
rękawach (5cm taśma, 10 cm odstęp pomiędzy taśmami). Z przodu pojedyncza taśma odblaskowa.
Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym.
Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z
normą: EN 340:2003
Spodnie ogrodniczki
Gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%, grubość ociepliny 150 g/m², kurczliwość +/- 3%duża
ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za
pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki,
kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, + naszyte dwie wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie
wzmocnione kieszenie boczne, na prawej nogawce wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u
dołu nogawki po zewnętrznej stronie regulowana szerokość nogawki z kontr fałdą zapinaną na
zamek, u dołu nogawki wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, podwójne szwy,
szyte widoczną, mocną nicią. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na
nogawkach (5cm taśma, 5 cm odstęp pomiędzy taśmami), w pasie pojedyncza taśma odblaskowa o
właściwościach fluorescencyjnych. Kolor spodni: pomarańczowy. Dół spodni do pierwszej taśmy
fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym. Rozmiary wg. zamówień.
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10

kurtka zimowa

11

ubranie
nieprzemakalne spodnie przeciw
deszczowe

Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Kurtka krótka
Materiał: tkanina ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym 70 % bawełna, 30% poliester,
powleczone poliuretanem, wodoodporna, z pasami odblaskowymi, wszystkie szwy podklejone,
wodoodporna. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i
rękawach i z przodu kurtki wszystkie pasy 3M. Ocieplina przepikowana 100% bawełna o
gramaturze 200g/m2 , kołnierz ocieplony polarem, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością
regulacji na rzepy, ściągacz w pasie u dołu podszewki zapięcie na zamek umożliwiające logowanie
kurtki, dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek, dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinaną
na napy ocieplone polarem, dwie kieszenie boczne ocieplone polarem, kieszeń na dokumenty za
listwą kryjącą zamek, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kaptur chowany w karczku,
regulowany. Kurczliwość materiału do 3%, znak na kurtce CE
Kurtka parka
Materiał: tkanina ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym70% bawełna, 30 % poliester,
powleczone poliuretanem, wodoodporna, z pasami odblaskowymi, wszystkie szwy podklejone,
wodoodporna. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i
rękawach i z przodu kurtki wszystkie pasy 3M. Ocieplina przepikowana 100% bawełna o
gramaturze 200g/m2 , zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na napy, regulacja
mankietu na rzepy, dwie dolne kieszenie kryte listwą, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, kaptur
chowany w karczku regulowany. Rękaw do pierwszego pasa odblaskowego w kolorze czarnym lub
granatowym, dół kurki w kolorze czarnym lub granatowym. Kurczliwość materiału do 3 % znak na
kurtce CE.
Ubranie nieprzemakalne – spodnie
Materiał: 100% Poliuretan na kanwie siateczki poliestrowej, Grubość materiału 0,40 mm.
Spodnie do pasa, szwy szyte i zgrzewane, regulacja pasa gumką + dodatkowo sznurkiem w
tuneliku, po bokach wcięcia ułatwiające dostęp do kieszeni, na dole nogawki możliwość regulacji
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szerokości za pomocą napy, pasy odblaskowe.
Kolory: pomarańczowy, ciemnozielony, granatowy.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003
12

ubranie
nieprzemakalne kurtka przeciw
deszczowa

kurtka przeciwdeszczowa
Materiał: 100% Poliuretan na kanwie siateczki poliestrowej, Grubość materiału 0,40 mm. Kurtka
pojedyncze pasy odblaskowe (szer. 5cm) na wysokości pasa i na rękawach, kaptur chowany w
kołnierzu, ściągany sznurkiem chowanym w tuneliku, ściągacze w rękawach, na dole kurtka
ściągana sznurkiem chowanym w tuneliku, transpiratory powietrza, otwory wentylacyjne na
plecach, zapięcie na zamek przykryty listwą zapinaną na napy, dwie boczne kieszenie kryte listwą,
szwy szyte i zgrzewane.
Kolory: pomarańczowy, ciemnozielony, granatowy.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003
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kamizelka
ostrzegawcza

Kamizelka ostrzegawcza
Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, dzianina 125g Tkanina kontrastowa: Siatka poliestrowa 100%
110g. Oddychająca góra kamizelka siatkowa z miejscem na identyfikator, podwójne taśmy
odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych, regulowane zapięcie na rzepy. Nadrukowane logo
firmy.
Normy: ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 EN ISO 20471 Class
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kalesony

Kalesony
Materiał: 100% mikro poliester, gramatura: 180 g/m2
wykonane ze specjalnie tkanych mikro włókien poliestrowych, zapewniających przepuszczalność
wilgoci i powietrza. Nogawki zakończone ściągaczem. Unisex – bez rozporka
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koszula flanelowa
zimowa

Koszula flanelowa ocieplana
Materiał: 100% bawełna, Podszewka 100% poliester, gramatura min. 110g/m2
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Ocieplina: 100% poliester, 100 g/m2, przepikowana z podszewką
zapinana na guziki, dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki, rękawy zapinane na guziki.
Kolor: krata zielono-czarna, niebiesko-czarna
Koszula flanelowa
Materiał: 100% bawełna, nie mniej niż 170g/m2,
zapinana na guziki, dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki, rękawy zapinane na guziki.
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koszula flanelowa
letnia

17

kombinezon
ochronny
jednorazowego
użytku

Kombinezon ochronny jednorazowego użytku
przeznaczony do pracy przy azbeście, jednorazowy z kapturem. Ergonomiczny kaptur szczelnie
przylega do twarzy, elastyczne mankiety rękawów i nogawek doszczelniające kombinezon. Zamek
błyskawiczny z włókniny Tyvek® zakryty patką ochronną, Kolor biały. Bariera ochronna dla wodnych
roztworów nieorganicznych związków chemicznych w niskich stężeniach oraz dla cząstek stałych o
średnicy powyżej 1 mikrona
Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi według normy EN 1073-2
Właściwości antystatyczne według normy EN 1149-1 Kategoria III - Typ 5, 6
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kombinezon
fizelinowy

19

ocieplacz –
bezrękawnik

Kombinezon flizelinowy
Materiał: polipropylen 60 g ⁄m² kombinezon z kapturem, gumki na nadgarstkach, kostkach oraz w
talii, zapinany na zamek błyskawiczny.
Ocieplacz (bezrękawnik)
Materiał: Poliester 65%, Bawełna 35%, gramatura 200g/m2,
Podszewka: 100% nylon, Ocieplina: 100% poliester, 200g/m2, przepikowana z podszewką,
zapinany na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, zamek zapinany do końca łącznie z
kołnierzykiem tworzy stójkę, regulacja obwodu po bokach patkami zapinanymi na guziki, na
plecach u dołu kamizelki element odblaskowy, dwie górne kieszenie przykryte patkami zapinanymi
na napy. Na lewej kieszeni dodatkowo naszyta mała kieszonka zapinana na napę, kieszenie dolne,
po prawej stronie dwie miechowe, większa zapinana na zamek mniejsza listwą na rzep. Po lewej
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20

czapka letnia

21

czapka ocieplana

22

bluza ciepłochłonna

23

fartuch foliowy

24

fartuch gumowy

25

ubranie robocze
trudnopalne

stronie jedna zapinana listwą na rzep, druga otwarta. Rozmiary M-XXXL
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Czapka letnia
Materiał: Bawełna 100%, Gramatura min. 180g/m²
5-cio panelowa z usztywnionym daszkiem i jednolitym, usztywnionym przodem dającym możliwość
wykonania nadruku, plastikowe zapięcie z tyłu czapki, nitowane wywietrzniki. Kolory:
pomarańczowy, ciemnozielony, granatowy
Czapka polarowa ocieplana
Insulatexem. Materiał zewnętrzny: 100% niemechacący się Polar poliestrowy 280g Tkanina
podszewkowa: Ocieplina Insulatex 40g. Kolory: pomarańczowy, granatowy
Bluza ciepłochronna
100% poliester, polar 320 g/m2, zapinana na zamek, w dolnej części regulowana, rękawy
zakończone ściągaczem. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Rozmiary S-XXXL
Fartuch foliowy
140/80/25 wykonany z polietylenu w formie zapaski wiązany z tyłu. Materiał polietylen
0,03mm kolor biały i niebieski w opakowaniu 100szt.
Fartuch gumowy.
Fartuch przedni podgumowany – 100% PCV, zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu
Ubranie robocze trudnopalne
Bluza: dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy, zapinana na napy, kryta listwą, wstawki
kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, pojedyncze i podwójne szwy, szyte mocną nicią, regulacja
bluzy w pasie na napy, wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym
praniu stabilność rozmiarów, brak kieszeni bocznych.
Spodnie ogrodniczki: dwie kieszenie w tylnej części spodni, duża ilość ryglówek w miejscach
szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki
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26

spodnie z wkładką
antyprzebiciową

27

koszulka bawełniana

28

fartuch jednorazowy
zapinany z przodu

wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, dwie kieszenie boczne, kieszeń
na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią
Kolory: granatowy. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1, EN
1149-5:2008
Spodnie z wkładką antyprzebiciową dla pilarza
Ogrodniczki i Materiał zewnętrzny: Poliester 65%, Bawełna 35% 245g Tkanina
podszewkowa: 43% Poliester 57% Polipropylen, 120g
Produkt zgodny z normą: EN 381-5 Class 1, Type A (20 M/S) KWF (Certified to KWF
standard)
Koszulka bawełniana
T-shirt męski 100% wysokogatunkowej bawełny gramatura 190g/m2. Kolor pomarańczowy,
ciemnozielony, czarny, niebieski.
Fartuch jednorazowy
Fartuch stosowany do ochrony odzieży wykonany z polipropylenu. Zapinany z przodu na napy.
Materiał: włóknina (polipropylen) PP, gramatura 40g/m2 kolor: biały, zielony, niebieski
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Formularz cenowy zadanie ……

nazwa

Jed.

Cena
jednostko
wa

Ogółem

charakterystyka

1

Buty gumowe z
wkładką
antyprzecięciową i
podnoskiem

Buty gumowce
Z wkładką typu skarpeta. Wykonany z super lekkiego tworzywa EVA. Waga 700-1000
gram. Wyposażone podnosek kompozytowy lub w metalowy antykorozyjny oraz
wbudowaną kevlarową wkładkę zapobiegającą przebiciu stopy. Podeszwa odporna na
poślizg SRB. Wysoki stopień termoizolacji termicznej. Odporne na działanie oleju
napędowego. Zachowują elastyczność w temp. – 30°C. Posiadają wyjmowany
ocieplacz, który chroni kończyny dolne przed działaniem niskich temperatur. Rozmiary
38-47
Wykonane
zgodnie z normą EN ISO 20345:2012 S5 SRC

2

buty gumowo
filcowe

Buty gumowo-filcowe
Wodoodporne wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym wkładem filcowym
oraz wkładką, górna część z cholewki z tkaniny filcowej, podeszwa urzeźbiona,
antypoślizgowa, odporna na niskie temperatury, przeznaczone do prac terenowych w
różnych warunkach atmosferycznych.
Rozmiary 39-46
Wykonane zgodne z normą EN20344 oraz EN20347
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3

Buty bezpieczne
letnie S2

Buty bezpieczne letnie
Trzewik z kołnierzem chroniący kostkę, wiązany, język miechowy skórzany kategoria
ochrony S2. Podnosek kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz
zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia część buta skóra dwoinowa,
Wyściółka z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot. Podeszwa PU/PU, o podwójnej
gęstości, Właściwości podeszwy olejoodporna, odporna na węglowodory,
antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe
SRC, higroskopijna o właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych wkładka
wymienna. Wierzchnia część obuwia w kolorze czarnym. Rozmiary 36-48.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345

4

buty bezpieczne S3
letnie

Buty bezpieczne
Trzewik za kostkę, wiązany kategorii S3.
Wierzchy wykonane z naturalnej skóry bydlęcej licowej o wyprawie wodoodpornej,
język miechowy skórzany, usztywnienie stawu skokowego wykonane ze skóry
naturalnej, brak przeszyć w miejscach zginania stopy uniemożliwiające penetracje
wody. Obuwie antystatyczne, ma posiadać niemetalowe oczka obuwnicze. Wierzchnia
część buta skóra o podwyższonej wodoodporności zapewnia odporność na absorpcję
wody przez czas 60 min.
Cholewka z wodoodpornych skór naturalnych, wykończona miękkim kołnierzem
osłaniającym kostkę przed uderzeniem, wypełnionym pianką lateksową. Podszewka z
materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości oraz
niwelująca przykre zapachy.
Podnosek ochronny kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz
zgniecenia do 15 kN, szeroki.
Wkładka wielowarstwowa z włókien, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o
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5

Trzewiki ocieplane
bezpieczne S3

nacisku 1100N, antyprzebiciowa, syntetyczna, przeciwpotna, anatomiczna,
higroskopijna o właściwościach przeciwgrzybicznych i antybakteryjnych, wymienna.
Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, PU/PTU, zapewniająca optymalny
komfort pracy, odporna na wielokrotne zginanie oraz na oleje, smary, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne o zwiększonej przyczepności (antyposlizgowa SRC) o
podwyższonej odporności na ścieranie, antyelektrostatyczna, elastyczna,
gwarantująca bardzo dobrą amortyzacje stopy, absorpcja energii pięty. Język miękki i
gruby.
Produkt zgodny z normą: PN EN ISO 20345:2012
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwała umieszczona na obuwiu
Buty robocze całoroczne
Trzewik za kostkę, wiązany, kategoria S3
Wierzch wykonany ze skory z naturalnej, o podwyższonej wodoodporności zapewnia
odporność na absorpcję wody przez czas 60 min język miechowy skórzany.
Cholewka z wodoodpornych skór naturalnych, wykończona miękkim kołnierzem
osłaniającym kostkę przed uderzeniem, wypełniona pianką lateksową, zapobiegającą
przed skręceniem stawu skokowego. Obuwie powinno posiadać niemetalowe oczka
obuwnicze. Obuwie antystatyczne, brak przeszyć w miejscach zginania stopy
umożliwiające penetrację wody.
Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości
oraz niwelująca przykre zapachy.
Podnosek ochronny kompozytowy, odporny na uderzenia i zagniecenia,
zabezpieczający palce przed uderzeniem z energią 200 J, oraz zgniecenia do 15 kN.
Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o
nacisku 1100N, syntetyczna, przeciwpotna, anatomiczna, higroskopijna o
właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych, wymienna.
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6

Buty ocieplane
wysokie

7

Kalosze damskie

Podeszwa PU/PU lub PU/TPU odporna na wielokrotne zginanie oraz na oleje, smary,
benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, o zwiększonej przyczepności
(antypoślizgowa SRC) oraz o podwyższonej odporności na ścieranie,
antyelektrostatyczna, elastyczna odporna na niskie temperatury. Absorbcja energii w
części pięty.
Do obuwia zimowego jest wymagany parametr CI
Rozmiary 36-48.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwale umieszczone na obuwiu
Buty ocieplane wysokie
Trzewik wysoki, wiązany. Kategoria ochrony S2. Podnosek kompozytowy wytrzymały
na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia część buta skóra
licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, o podwyższonej wodoodporności z elementami
odblaskowymi, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min. Wyściółka
ze sztucznego futra. Podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości, olejoodporna, odporna
na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości
antypoślizgowe SRA. Wkładka wymienna. Język miechowy, miękki i gruby. Rozmiary
36-48
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345
Kalosze damskie
Wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC odpornego na uszkodzenia.
Wyposażone są w grubą, antypoślizgową podeszwę z zapewniającą dobrą
przyczepność. Wyjmowana, ocieplająca wkładka, wykonana w 100% z naturalnej
wełny doskonale izoluje od zimna. Zapewniają ochronę przed wilgocią i chłodem w
zimne deszczowe dni.
Dostępne rozmiary: 36- 42.
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8

Buty gumowe

Buty spełniają podstawowe wymagania normy PN EN ISO 20347:2012 (kategoria OB).
Buty gumowe
Wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC wysokie z wkładką ocieplaną
(skarpeta). Chronią stopy przed wilgocią i zabrudzeniem. Podeszwa gwarantuje bardzo
dobrą amortyzację stopy w części piętowej.
Kalosze wykonane są zgodnie z normą PN EN ISO 20347:2007.
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Formularz cenowy zadanie ……

l.p

Asortyment

Opis

jed.

1.

Półmaska
jednorazowa
P-3

Półmaska jednorazowa P-3
Półmaska filtrujaca z zaworkiem klasa
FFP3, chroni drogi oddechowe przed
pyłami, mgiełka, włóknami o stężeniu nie
przekraczającym 30xNDS. Zakładana na
elastyczną gumkę, klamra na wysokości
nosa, z zaworkiem, piankowa poduszka
chroni przed ognieceniem. Romiar
uniwersalny. Zgodna z normą EN
149:2001

100szt

2.

Półmaska
jednorazowa
P-1

Półmaska jednorazowa P-1
Półmaska przeciw pyłowa FFP1, na
zewnętrznej części metalowa klamra na
wysokości nosa, zakładana na gumkę,
poduszka piankowa chroni nos przed
odgnieceniem. Zgodna z normą EN 149

100szt

3.

Gogle
ochronne

gogle ochronne kat II
szkła - poliwęglan, powłoka anti-fogg
zapobiegająca zaparowywaniu,
ramka - PCV,
zakres ochrony - ochrona wzroku i okolic
oczu przed odpryskami ciał stałych,
taśma - nylon,
rozmiar - uniwersalny
Produkt zgodny z normą: EN 166

10szt

4.

okulary
ochronne
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Okulary ochronne
Szkła poliwęglan, odporność
mechaniczna - F- uderzenie o niskiej
energii, powłoka anti-fogg
zapobiegająca zaparowywaniu,
ramka – nylon,
kolor - przezroczyste szkła z
przezroczystą ramką,



50szt

cena
jednost
kowa



ogółem











nosek – zintegrowany ze szkłami, zakres
ochrony- ochrona wzroku przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
posiadają filtr ultrafioletowy chroniący
przed nadfioletem, na końcu ramion
małe otwory, do których można
doczepić łańcuszek, sznurek
umożliwiający powieszenie okularów na
szyi,
rozmiar – uniwersalny
Norma EN 166

5.

Okulary
przeciwsłonec
zne

Okulary przeciwsłoneczne
przyciemniane, filtry UV, z powłoką dla
kierowców

120szt

6.

Kask
ochronny

Kask ochronny
Skorupa- wykonana z ABS z pokrętłem,
posiadająca otwory wentylacyjne oraz
rynnę i otwory do zamocowania
nauszników, boczne uchwyty do
zamocowania dodatkowych ochron
twarzy, oczu, słuchu,
pasek stabilizujący hełm- dwupunktowy,
wykonany z taśmy nylonowej z
polietylenowym podbródkiem,
napotnik-wykonany z higroskopijnej
mikropianki,
zapięcie-regulowane pokrętłem,
wykonane z polietylenu,
stosowany w temperaturach min -10 C do
+500 C
zakres regulacji obwodu – 56cm – 62 cm

50szt

EN 397:2012.
7.

Pas skórzany
ochronny

Pas skórzany ochronny
Wykonany ze skóry naturalnej z
regulowanym zapięciem

60szt

8.

Ochronniki
słuchu

Ochronniki słuchu
OPTIMA, Peltor 1 lub Petlor 2

30szt

9.

zatyczki na
żyłce
Szelki

ochronniki słuchu-zatyczki na żyłce

100szt

Szelki chroniące przed upadkiem z

10szt

10.
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chroniące
przed
upadkiem z
wysokości
Rękawice
odporne na
czynniki
chemiczne
Rękawice
nitrylowe typ
Milblue

wysokości typu P 01

13.

11.

Rękawice odporne na czynniki chemiczne
kwasoodporne

40par

Rękawice wykonane z nitrylu typ Milblue.
Produkt kat. III nitryl o grubości 0,21mm
długość 300mm zgodny z normami EN
420:2003, EN388:2003, EN374-1:2003,
EN374-2:2003, EN374-3:2003, EN 3743:2003- Odporność na przenikanie
substancji chemicznych, EN 374-2:2003 Odporność na przenikanie
mikroorganizmów, EN388:2003 Odporność na uszkodzenia mechaniczne,
rękawice hypoalergiczne, dla osób nie
tolerujących lateksu. Rozmiar 7-10

100par

Rękawice
nitrylowe
ciężkie

Rękawice nitrylowe ciężkie
Rękawice powleczone nitrylem na
bawełnianym wkładzie o podwyższonej
odporności na ścieranie. Bawełniana
wyściółka. Mankiet usztywniony drelich,
rozmiar 10-10,5
EN 388 4111

1500par

14.

Rękawice
nitrylowe
ciężkie ze
ściągaczem

Rękawica powlekana nitrylem ze
ściągaczem
Rękawice w całości powlekana nitrylem
przeznaczona do prac w warunkach
zagrożenia przetarciem. Powleczenie jest
odporne na działanie tłuszczu, oleju
wody. Można ja stosować przy wywozie
śmieci oraz prac ogólnych na
bawełnianym wkładzie o podwyższonej
odporności na ścieranie. Bawełniana
wyściółka. Mankiet usztywniony drelich,
rozmiar 10-10,5
EN 388 4111

300par

15.

Rękawice

Rękawice nitrylowe lekkie ze ściągaczem

500par

12.
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nitrylowe
lekkie

kategoria ochrony II
Rękawice oblane nitrylem, wyściółka
bawełniana. Mankiet -ściągacz, rozmiar
od 7-10, EN388:2003 EN 420:2003, 4odporność na ścieranie, 1-odporność na
przecięcia, 2-odporność na przedarcie, 1odporność na przebicie

Wkładki
bawełniane
do rękawic
nitrylowych
Rękawice
ochronne dla
pilarza

Wkładki bawełniane do rękawic
nitrylowych ze ściągaczem i bez ściągacza

800par

Rękawice ochronne dla pilarza Kat.II
antywibracyjne przeciwprzecięciowe
wymagające dobrej odporności
mechanicznej na ścieranie certyfikat CE
EN420, EN381-7, EN 388 3132

2par

18.

Rękawice
skórkowe typ
Irbis Blue

Rękawice skórkowe typ Irbis kat II
rękawice ochronne pięciopalcowe,
skórzano-tkaninowe, wykonane ze skóry
licowej bydlęcej w kolorze białym,
całodłonicowe, wierzch i mankiet z
niebieskiego drelichu, wyposzedkowane,
podgumowany mankiet
zgodne z normą EN420, EN 388

2300par

19.

Rękawice
skórkowe
White

Rękawice skórkowe typ Irbis kat II
rękawice ochronne pięciopalcowe,
skórzano-tkaninowe, wykonane ze skóry
licowej bydlęcej w kolorze białym,
całodłonicowe, wierzch i mankiet z
białego drelichu, wyposzedkowane,
podgumowany mankiet
zgodne z normą EN420, EN 388

780par

20.

Rękawice
skórkowe
ocieplane

Rękawice skórkowe ocieplane
kożuszkiem, pięciopalcowe, wykonane z
różnokolorowej skóry licowanej bydlęcej,
przeznaczone do prac w niskich
temperaturach.

250par

21.

Rękawice
skórkowe

Rękawice skórkowe spawalnicze z e skóry
bydlęcej wyposzedkowane

12par

16.

17.
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22.

spawalnicze
Rekawice
Florkowane

Rekawice florkowane kat I
Materiał-rękawice wykonane z naturalnego
lateksu z bawełnianym flokiem, długość
rękawicy 300 mm, grubość 40mm,
rękawice dopuszczone do kontaktu z
żywnością, rozmiar od 7 do 9,5
Produkt zgodny z normą: EN 420:2003

100par

23.

Rękawice
powlekane

Rękawice powlekane kategoria ochrony II
Rękawice z wkładu/dzianiny bawełniano poliestrowej, oblane szorstkowanym
lateksem, grubość tkaniny 10G, kolor
wkładu/dzianiny szary, kolor oblania –
szary, rozmiar od 8-11,
EN388:2003 EN 420:2003, 2- odporność
na ścieranie, 1-odporność na przecięcia,
3-odporność na przedarcie, 1- odporność
na przebicie

1000par

24.

Rękawice
powlekane

Rękawice powlekane kategoria ochrony II
Rękawice z wkładu/dzianiny poliester,
oblane szorstkowanym lateksem, grubość
tkaniny 13G, kolor wkładu/dzianiny
czerwony, kolor oblania – czarny,
mankiet-ściągacz, rozmiar od 7-10,
EN388:2003 EN 420:2003, A1:2009

300par

25.

Rękawice
diagnostyczne
jednorazowe

Rękawice jednorazowe bezpudrowe,
wykonane z nitrylu, do kontaktu z
żywnością, ochrona przed
mikroorganizmami, odporne na środki
chemiczne, bezpudrowe i ochronne
rękawice nitrylowe, ilość w opakowaniu
100sztuk, powierzchnia teksturowana na
końcach palców, wykończenie mankietu
równomiernir rolowany brzeg, rozmiary
XS(5-6), S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10)

3 op

26.

Rękawice
ocieplane

Rękawice ocieplane
Rękawice z dzianiny wykonane z
pomarańczowej przędzy akrylowej, po
wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
oblane czarnym szorstkowanym
lateksem, mankiet-ściągacz, grubość

300par
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wkładu 7G, rozmiar od 9-11,
EN388:2003 EN 420:2003+ A1:2009
27.

Rękawice
powlekane

Rękawice powlekane, kategoria ochrony
II
Rękawice wkład/dzianina – biała kanwa
bawełniana, oblanie PCV, długość
rękawicy 45 cm z mankietem.
EN 420:200, EN388:2003 – odporność na
uszkodzenia mechaniczne, 4 – odporność
na ścieranie, 1 -odporność na przecięcia,
2 – odporność na przedarcie, 1odporność na przebicie

10par

28.

Rękawice
ocieplane

Rękawice ocieplane
Dzianina- ocieplina z mikropolaru o
gramaturze 160g/m2 (100% poliester),
zapewniająca znakomitą izolację cieplną,
wykonana z grubego termoweluru
210g/m2 (100% poliester), ściągacz na
nadgarstku, rozmiar 10

100par

RAZEM
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Opis przedmiotu zamówienia
l.p

nazwa

miar
a

ilość

charakterystyka

1

Ubranie robocze
letnie

szt

40

Ubranie robocze letnie
Spodnie ogrodniczki i bluza, gramatura nie mniej niż 290 g/m², materiał: poliester 65%, bawełna 35%.
Bluza typ szwedzki, na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub czarnym, miejsca szczególnie
narażone na rozprucie wzmocnione dużą ilością ryglówek, zapinana na guziki przykryte listwą, dwie górne
wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej kieszeni naszyta kieszeń na
komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy. Podwójne szwy szyte widoczną nicią, transpiratory
powietrza, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów
wzmocnione ryglówkami, dół bluzy na bokach ściągnięty wewnątrz wszytą gumką.
Spodnie ogrodniczki - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy
szyte widoczną, mocną nicią, długie, szerokie, regulowane szelki, dwie wzmocnione kieszenie boczne, z przodu
wzmocniona duża kieszeń zapinana na rzepy+ naszyte dwie wzmocnione kieszenie „otwarte”, wewnętrzna
kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, na prawej nogawce wzmocniona kieszeń na metrówkę, na lewej
nogawce szlufka na młotek, listwa przykrywająca guziki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików po
bokach pasa oraz gumki wszyte w tylnej części spodni. Kolor ubrań ciemnozielony i niebieski. Rozmiary wg.
zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003

2

ubranie robocze
letnie – bluza
robocza lenia

szt

12

Bluza robocza letnia
Materiał: Bawełna
100%, Gramatura: 300g/m²,
Bluza typ szwedzki, zapinana na guziki, kryte listwą. Kieszenie przestrzenne, wzmocnione kieszenie zapinane na
rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guzik, dodatkowe wzmocnienia na łokciach, duża ilość ryglówek w

29

miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonana z
wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów. Transpiratory
powietrza, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem.
Rozmiary wg. zamówień. Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej chroniących przed
minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I, Produkt zgodny z normą: EN 13688,
3

ubranie robocze
letnie – spodnie
robocze letnie

szt

12

Spodnie robocze letnie
Materiał:
Bawełna 100%, Gramatura: 300g/m²,
Spodnie typ ogrodniczki, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części
spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, spodnie posiadają szlufki na pasek. Przestrzenne kieszenie, dwie
kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy,
kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki.
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po
wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na
rozprucie. Rozmiary wg. zamówień.
Normy: produkt należy do środków ochrony indywidualnej
chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest zgodna z wymogami Dyrektywy: I,
Produkt zgodny z normą: EN 13688,

4

ubranie robocze
letnie z elementami
odblaskowymi

szt

150

Ubranie robocze letnie z elementami odblaskowymi
Spodnie ogrodniczki i bluza, gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%.
Bluza typ szwedka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze czarnym. Zapinana na guziki przykryte
listwą, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, zaszewki na
plecach zwiększające swobodę ruchów, dwie wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy. Podwójne taśmy
odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na korpusie i rękawach (5cm taśma, 10 cm odstęp pomiędzy
taśmami), zakładka na plecach dająca swobodę ruchu, dół bluzy na bokach ściągnięty wewnątrz wszytą gumką,
mankiety przy rękawach zapinane na guzik. Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze
czarnym lub granatowym. Spodnie ogrodniczki. Długie, regulowane szelki z gumową wstawką w kolorze spodni,

30

5

ubranie robocze
ocieplane

szt

20

duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, dwie wzmocnione
kieszenie boczne, z przodu wzmocniona duża kieszeń zapinana na rzepy+ naszyte dwie kieszenie „otwarte”, na
prawej nogawce wzmocniona kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce szlufka na młotek, po obu bokach spodni
zapięcia na przykryte listwą guziki. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na
nogawkach (5cm taśma, 5 cm odstęp pomiędzy taśmami), w pasie pojedyncza taśma odblaskowa o
właściwościach fluorescencyjnych. Dół spodni do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub
granatowym. Kolory ubrań: pomarańczowe. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Ubranie robocze ocieplane
Spodnie ogrodniczki i bluza typ szwedka lub parka. Gramatura: nie mniej niż 290 g ⁄m², materiał: poliester 65%,
bawełna 35%, podszewka 100% nylon, przepikowana ociepliną 100% poliester, 200g/m2 +/-3%.
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub czarnym,
zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany, ocieplany, regulowany
sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione
kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na
rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na
plecach zwiększające swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka
ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie
wszyty wieszak.
Spodnie ogrodniczki duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji
w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki,
kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, + naszyte dwie wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie wzmocnione
kieszenie boczne, na prawej nogawce wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u dołu nogawki po
zewnętrznej stronie regulowana szerokość nogawki z kontr fałdą zapinaną na zamek, u dołu nogawki
wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Kolory
ubrań ciemnozielony i niebeski. Rozmiary wg. Zamówień.
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6

kurtka robocza
ocieplana

szt

40

7

Ubranie robocze
ocieplane z
elementami
odblaskowymi

szt

100

Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Bluza typ szwedka lub parka. Gramatura: nie mniej niż 290 g ⁄m²,
materiał: poliester 65%, bawełna 35%, podszewka 100% nylon, przepikowana ociepliną 100% poliester,
200g/m2 +/-3%.
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze białym lub czarnym,
zapinana na zamek kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany, ocieplany, regulowany
sznurkiem w tunelu, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione
kieszenie zapinane na rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na
rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na
plecach zwiększające swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka
ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie
wszyty wieszak. Kolor kurtki ciemnozielony i niebieski. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Ubranie robocze ocieplane z elementami odblaskowymi
Spodnie ogrodniczki i bluza typ szwedka lub parka. gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%, Kurtka
grubość ociepliny 200 g/m², kurczliwość +/- 3%. Spodnie grubość ociepliny 150 g/m²,
Kurtka typu szwedka lub parka. Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze czarnym, zapinana na zamek
kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany, ocieplany, regulowany sznurkiem w tunelu,
zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na
rzep w tym jedna kryta listwą. Na prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na
długopisy, dwie kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające
swobodę ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu
bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie wszyty wieszak. Podwójne
taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i rękawach (5cm taśma, 10 cm odstęp
pomiędzy taśmami). Z przodu pojedyncza taśma odblaskowa. Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy
fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym. Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej
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8

kurtka robocza
ocieplana z
elementami
odblaskowymi

szt

140

9

spodnie ogrodniczki

szt

100

w kolorze czarnym lub granatowym.
Spodnie ogrodniczki duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji
w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki,
kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, + naszyte dwie wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie wzmocnione
kieszenie boczne, na prawej nogawce wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u dołu nogawki po
zewnętrznej stronie regulowana szerokość nogawki kontr fałdą zapinaną na zamek, u dołu nogawki
wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią.
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na nogawkach (5cm taśma, 5 cm odstęp
pomiędzy taśmami), w pasie pojedyncza taśma odblaskowa o właściwościach fluorescencyjnych. Dół spodni do
pierwszej taśmy fluorescencyjnej w kolorze czarnym. Kolory ubrań: pomarańczowe, ciemnozielone i niebieskie.
Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Kurtka robocza ocieplana
Typu szwedka lub
parka. Kolor pomarańczowy. Gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%, grubość ociepliny 200 g/m²,
kurczliwość +/- 3% Na plecach bluzy umieszczone logo firmy w kolorze czarnym, zapinana na zamek kryty listwą,
na dole listwy zapięcie na guzik, kaptur odpinany, ocieplany, regulowany sznurkiem w tunelu, zamek zapinany
do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę, dwie górne wzmocnione kieszenie zapinane na rzep w tym jedna
kryta listwą. Na prawej kieszeni naszyta kieszeń na komórkę zapinana na rzep oraz kieszeń na długopisy, dwie
kieszenie boczne, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, zaszewki na plecach zwiększające swobodę
ruchów, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie
odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, przy kołnierzu po wewnętrznej stronie wszyty wieszak. Podwójne taśmy
odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i rękawach (5cm taśma, 10 cm odstęp pomiędzy
taśmami). Z przodu pojedyncza taśma odblaskowa. Dół bluzy i rękawów do pierwszej taśmy fluorescencyjnej w
kolorze czarnym lub granatowym. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Spodnie ogrodniczki
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ocieplane z
elementami
odblaskowymi

10

kurtka zimowa

szt

25

szt

35

Gramatura 280 g/m², materiał: bawełna 100%, grubość ociepliny 150 g/m², kurczliwość +/- 3%duża ilość
ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz
gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, kieszeń na dokumenty zapinana na
zamek, + naszyte dwie wzmocnione kieszenie „otwarte”, dwie wzmocnione kieszenie boczne, na prawej
nogawce wzmocniona kieszeń na miarkę „metrówkę”, u dołu nogawki po zewnętrznej stronie regulowana
szerokość nogawki z kontr fałdą zapinaną na zamek, u dołu nogawki wzmocnienie materiału po wewnętrznej
stronie nogawki, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach
fluorescencyjnych na nogawkach (5cm taśma, 5 cm odstęp pomiędzy taśmami), w pasie pojedyncza taśma
odblaskowa o właściwościach fluorescencyjnych. Kolor spodni: pomarańczowy. Dół spodni do pierwszej taśmy
fluorescencyjnej w kolorze czarnym lub granatowym. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Kurtka krótka
Materiał: tkanina ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym 70 % bawełna, 30% poliester, powleczone
poliuretanem, wodoodporna, z pasami odblaskowymi, wszystkie szwy podklejone, wodoodporna. Podwójne
taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i rękawach i z przodu kurtki wszystkie pasy
3M. Ocieplina przepikowana 100% bawełna o gramaturze 200g/m2 , kołnierz ocieplony polarem, rękawy
zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy, ściągacz w pasie u dołu podszewki zapięcie na zamek
umożliwiające logowanie kurtki, dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek, dwie dolne kieszenie kryte
listwą zapinaną na napy ocieplone polarem, dwie kieszenie boczne ocieplone polarem, kieszeń na dokumenty za
listwą kryjącą zamek, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kaptur chowany w karczku, regulowany.
Kurczliwość materiału do 3%, znak na kurtce CE
Kurtka parka
Materiał: tkanina ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym70% bawełna, 30 % poliester, powleczone
poliuretanem, wodoodporna, z pasami odblaskowymi, wszystkie szwy podklejone, wodoodporna. Podwójne
taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych na plecach i rękawach i z przodu kurtki wszystkie pasy
3M. Ocieplina przepikowana 100% bawełna o gramaturze 200g/m2 , zapinana na zamek dwustronny kryty listwą
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zapinaną na napy, regulacja mankietu na rzepy, dwie dolne kieszenie kryte listwą, wewnętrzna kieszeń na
dokumenty, kaptur chowany w karczku regulowany. Rękaw do pierwszego pasa odblaskowego w kolorze
czarnym lub granatowym, dół kurki w kolorze czarnym lub granatowym. Kurczliwość materiału do 3 % znak na
kurtce CE.
Ubranie nieprzemakalne – spodnie
Materiał: 100% Poliuretan na kanwie siateczki poliestrowej, Grubość materiału 0,40 mm.
Spodnie do pasa, szwy szyte i zgrzewane, regulacja pasa gumką + dodatkowo sznurkiem w tuneliku, po bokach
wcięcia ułatwiające dostęp do kieszeni, na dole nogawki możliwość regulacji szerokości za pomocą napy, pasy
odblaskowe.
Kolory: pomarańczowy, ciemnozielony, granatowy.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003

11

ubranie
nieprzemakalne spodnie przeciw
deszczowe

szt

150

12

ubranie
nieprzemakalne kurtka przeciw
deszczowa

szt

150

kurtka przeciwdeszczowa
Materiał: 100% Poliuretan na kanwie siateczki poliestrowej, Grubość materiału 0,40 mm. Kurtka pojedyncze
pasy odblaskowe (szer. 5cm) na wysokości pasa i na rękawach, kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem
chowanym w tuneliku, ściągacze w rękawach, na dole kurtka ściągana sznurkiem chowanym w tuneliku,
transpiratory powietrza, otwory wentylacyjne na plecach, zapięcie na zamek przykryty listwą zapinaną na napy,
dwie boczne kieszenie kryte listwą, szwy szyte i zgrzewane.
Kolory: pomarańczowy, ciemnozielony, granatowy.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003

13

kamizelka
ostrzegawcza

szt

400

Kamizelka ostrzegawcza
Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, dzianina 125g Tkanina kontrastowa: Siatka poliestrowa 100% 110g.
Oddychająca góra kamizelka siatkowa z miejscem na identyfikator, podwójne taśmy odblaskowe o
właściwościach fluorescencyjnych, regulowane zapięcie na rzepy. Nadrukowane logo firmy.
Normy: ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 EN ISO 20471 Class
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14

kalesony

szt

250

Kalesony
Materiał: 100% mikro poliester, gramatura: 180 g/m2
wykonane ze specjalnie tkanych mikro włókien poliestrowych, zapewniających przepuszczalność wilgoci i
powietrza. Nogawki zakończone ściągaczem. Unisex – bez rozporka

15

koszula flanelowa
zimowa

szt

200

16

koszula flanelowa
letnia

szt

600

Koszula flanelowa ocieplana
Materiał: 100% bawełna, Podszewka 100% poliester, gramatura min. 110g/m2
Ocieplina: 100% poliester, 100 g/m2, przepikowana z podszewką
zapinana na guziki, dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki, rękawy zapinane na guziki. Kolor: krata
zielono-czarna, niebiesko-czarna
Koszula flanelowa
Materiał: 100% bawełna, nie mniej niż 170g/m2,
zapinana na guziki, dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki, rękawy zapinane na guziki.

17

kombinezon
ochronny
jednorazowego
użytku

szt

20

18

kombinezon
fizelinowy

szt

60

19

ocieplacz –
bezrękawnik

szt

150

Kombinezon ochronny jednorazowego użytku
przeznaczony do pracy przy azbeście, jednorazowy z kapturem. Ergonomiczny kaptur szczelnie przylega do
twarzy, elastyczne mankiety rękawów i nogawek doszczelniające kombinezon. Zamek błyskawiczny z włókniny
Tyvek® zakryty patką ochronną, Kolor biały. Bariera ochronna dla wodnych roztworów nieorganicznych związków
chemicznych w niskich stężeniach oraz dla cząstek stałych o średnicy powyżej 1 mikrona
Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi według normy EN 1073-2
Właściwości antystatyczne według normy EN 1149-1 Kategoria III - Typ 5, 6
Kombinezon flizelinowy
Materiał: polipropylen 60 g ⁄m² kombinezon z kapturem, gumki na nadgarstkach, kostkach oraz w talii, zapinany
na zamek błyskawiczny.
Ocieplacz (bezrękawnik)
Materiał: Poliester 65%, Bawełna 35%, gramatura 200g/m2,
Podszewka: 100% nylon, Ocieplina: 100% poliester, 200g/m2, przepikowana z podszewką, zapinany na zamek
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20

czapka letnia

szt

250

21

czapka ocieplana

szt

250

22

bluza ciepłochłonna

szt

80

23

fartuch foliowy

opak
.

2

24

fartuch gumowy

szt

40

25

ubranie robocze
trudnopalne

szt

2

kryty listwą, na dole listwy zapięcie na guzik, zamek zapinany do końca łącznie z kołnierzykiem tworzy stójkę,
regulacja obwodu po bokach patkami zapinanymi na guziki, na plecach u dołu kamizelki element odblaskowy,
dwie górne kieszenie przykryte patkami zapinanymi na napy. Na lewej kieszeni dodatkowo naszyta mała
kieszonka zapinana na napę, kieszenie dolne, po prawej stronie dwie miechowe, większa zapinana na zamek
mniejsza listwą na rzep. Po lewej stronie jedna zapinana listwą na rzep, druga otwarta. Rozmiary M-XXXL
Produkt zgodny z normą: EN 340:2003
Czapka letnia Materiał: Bawełna 100%, Gramatura min. 180g/m²
5-cio panelowa z usztywnionym daszkiem i jednolitym, usztywnionym przodem dającym możliwość wykonania
nadruku, plastikowe zapięcie z tyłu czapki, nitowane wywietrzniki. Kolory: pomarańczowy, ciemnozielony,
granatowy
Czapka polarowa ocieplana
Insulatexem. Materiał zewnętrzny: 100% niemechacący się Polar poliestrowy 280g Tkanina podszewkowa:
Ocieplina Insulatex 40g. Kolory: pomarańczowy, granatowy
Bluza ciepłochronna
100% poliester, polar 320 g/m2, zapinana na zamek, w dolnej części regulowana, rękawy zakończone
ściągaczem. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Rozmiary S-XXXL
Fartuch foliowy
140/80/25 wykonany z polietylenu w formie zapaski wiązany z tyłu. Materiał polietylen 0,03mm kolor
biały i niebieski w opakowaniu 100szt.
Fartuch gumowy.
Fartuch przedni podgumowany – 100% PCV, zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu
Ubranie robocze trudnopalne
Bluza: dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy, zapinana na napy, kryta listwą, wstawki
kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, pojedyncze i podwójne szwy, szyte mocną nicią, regulacja bluzy w pasie
na napy, wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
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26

spodnie z wkładką
antyprzebiciową

szt

2

27

koszulka bawełniana

szt

950

28

fartuch jednorazowy
zapinany z przodu

szt

200

brak kieszeni bocznych.
Spodnie ogrodniczki: dwie kieszenie w tylnej części spodni, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie
narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części
spodni, długie, szerokie, regulowane szelki, dwie kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę
„metrówkę”, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią
Kolory: granatowy. Rozmiary wg. zamówień.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1, EN 1149-5:2008
Spodnie z wkładką antyprzebiciową dla pilarza
Ogrodniczki i Materiał zewnętrzny: Poliester 65%, Bawełna 35% 245g Tkanina podszewkowa: 43%
Poliester 57% Polipropylen, 120g
Produkt zgodny z normą: EN 381-5 Class 1, Type A (20 M/S) KWF (Certified to KWF standard)
Koszulka bawełniana
T-shirt męski 100% wysokogatunkowej bawełny gramatura 190g/m2. Kolor pomarańczowy, ciemnozielony,
czarny, niebieski.
Fartuch jednorazowy
Fartuch stosowany do ochrony odzieży wykonany z polipropylenu. Zapinany z przodu na napy. Materiał:
włóknina (polipropylen) PP, gramatura 40g/m2 kolor: biały, zielony, niebieski

Wymogi Zamawiającego:
1. Odzież robocza wymieniona w zestawieniu będzie zamawiana sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt. / kpl./ z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 21, 22 w/w asortymentu w zestawieniu jw. wraz z
wymaganymi atestami.
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Opis przedmiotu zamówienia
l.p

nazwa

miar
a

ilość

1

Buty gumowe z
wkładką
antyprzecięciową i
podnoskiem

szt

90

2

buty gumowo
filcowe

szt

80

3

Buty bezpieczne
letnie S2

szt

65

4

buty bezpieczne S3
letnie

szt

120

charakterystyka
Buty gumowce
Z wkładką typu skarpeta. Wykonany z super lekkiego tworzywa EVA. Waga 700-1000 gram. Wyposażone
podnosek kompozytowy lub w metalowy antykorozyjny oraz wbudowaną kevlarową wkładkę zapobiegającą
przebiciu stopy. Podeszwa odporna na poślizg SRB. Wysoki stopień termoizolacji termicznej. Odporne na
działanie oleju napędowego. Zachowują elastyczność w temp. – 30°C. Posiadają wyjmowany ocieplacz, który
chroni kończyny dolne przed działaniem niskich temperatur. Rozmiary 38-47
Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345:2012 S5 SRC
Buty gumowo-filcowe
Wodoodporne wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką, górna
część z cholewki z tkaniny filcowej, podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa, odporna na niskie temperatury,
przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych.
Rozmiary 39-46
Wykonane zgodne z normą EN20344 oraz EN20347
Buty bezpieczne letnie
Trzewik z kołnierzem chroniący kostkę, wiązany, język miechowy skórzany kategoria ochrony S2. Podnosek
kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia część buta
skóra dwoinowa,
Wyściółka z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot. Podeszwa PU/PU, o podwójnej gęstości, Właściwości
podeszwy olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada
właściwości antypoślizgowe SRC, higroskopijna o właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych
wkładka wymienna. Wierzchnia część obuwia w kolorze czarnym. Rozmiary 36-48.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345
Buty bezpieczne
Trzewik za kostkę, wiązany kategorii S3.
Wierzchy wykonane z naturalnej skóry bydlęcej licowej o wyprawie wodoodpornej, język miechowy
skórzany, usztywnienie stawu skokowego wykonane ze skóry naturalnej, brak przeszyć w miejscach zginania
stopy uniemożliwiające penetracje wody. Obuwie antystatyczne, ma posiadać niemetalowe oczka
obuwnicze. Wierzchnia część buta skóra o podwyższonej wodoodporności zapewnia odporność na
absorpcję wody przez czas 60 min.
Cholewka z wodoodpornych skór naturalnych, wykończona miękkim kołnierzem osłaniającym kostkę przed
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Opis przedmiotu zamówienia

5

Trzewiki ocieplane
bezpieczne S3

szt

120

uderzeniem, wypełnionym pianką lateksową.
Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości oraz niwelująca
przykre zapachy.
Podnosek ochronny kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
szeroki.
Wkładka wielowarstwowa z włókien, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
antyprzebiciowa, syntetyczna, przeciwpotna, anatomiczna, higroskopijna o właściwościach
przeciwgrzybicznych i antybakteryjnych, wymienna.
Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, PU/PTU, zapewniająca optymalny komfort pracy,
odporna na wielokrotne zginanie oraz na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne o
zwiększonej przyczepności (antyposlizgowa SRC) o podwyższonej odporności na ścieranie,
antyelektrostatyczna, elastyczna, gwarantująca bardzo dobrą amortyzacje stopy, absorpcja energii pięty.
Język miękki i gruby.
Produkt zgodny z normą: PN EN ISO 20345:2012
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwała umieszczona na obuwiu
Buty robocze całoroczne
Trzewik za kostkę, wiązany, kategoria S3
Wierzch wykonany ze skory z naturalnej, o podwyższonej wodoodporności zapewnia odporność na
absorpcję wody przez czas 60 min język miechowy skórzany.
Cholewka z wodoodpornych skór naturalnych, wykończona miękkim kołnierzem osłaniającym kostkę przed
uderzeniem, wypełniona pianką lateksową, zapobiegającą przed skręceniem stawu skokowego. Obuwie
powinno posiadać niemetalowe oczka obuwnicze. Obuwie antystatyczne, brak przeszyć w miejscach
zginania stopy umożliwiające penetrację wody.
Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości oraz niwelująca
przykre zapachy.
Podnosek ochronny kompozytowy, odporny na uderzenia i zagniecenia, zabezpieczający palce przed
uderzeniem z energią 200 J, oraz zgniecenia do 15 kN.
Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
syntetyczna, przeciwpotna, anatomiczna, higroskopijna o właściwościach antygrzybicznych i
antybakteryjnych, wymienna.
Podeszwa PU/PU lub PU/TPU odporna na wielokrotne zginanie oraz na oleje, smary, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne, o zwiększonej przyczepności (antypoślizgowa SRC) oraz o podwyższonej
odporności na ścieranie, antyelektrostatyczna, elastyczna odporna na niskie temperatury. Absorbcja energii
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Opis przedmiotu zamówienia

6

Buty ocieplane
wysokie

szt

30

7

Kalosze damskie

szt

50

8

Buty gumowe

szt

50

w części pięty.
Do obuwia zimowego jest wymagany parametr CI
Rozmiary 36-48.
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwale umieszczone na obuwiu
Buty ocieplane wysokie
Trzewik wysoki, wiązany. Kategoria ochrony S2. Podnosek kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią
200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia część buta skóra licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, o podwyższonej
wodoodporności z elementami odblaskowymi, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min.
Wyściółka ze sztucznego futra. Podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości, olejoodporna, odporna na
węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA.
Wkładka wymienna. Język miechowy, miękki i gruby. Rozmiary 36-48
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345
Kalosze damskie
Wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC odpornego na uszkodzenia. Wyposażone są w
grubą, antypoślizgową podeszwę z zapewniającą dobrą przyczepność. Wyjmowana, ocieplająca wkładka,
wykonana w 100% z naturalnej wełny doskonale izoluje od zimna. Zapewniają ochronę przed wilgocią i
chłodem w zimne deszczowe dni.
Dostępne rozmiary: 36- 42.
Buty spełniają podstawowe wymagania normy PN EN ISO 20347:2012 (kategoria OB).
Buty gumowe
Wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC wysokie z wkładką ocieplaną (skarpeta). Chronią
stopy przed wilgocią i zabrudzeniem. Podeszwa gwarantuje bardzo dobrą amortyzację stopy w części
piętowej.
Kalosze wykonane są zgodnie z normą PN EN ISO 20347:2007.

Wymogi Zamawiającego:
1. Wymienione obuwie w zestawieniu będzie zamawiane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt. / kpl./ z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w/w asortymentu w zestawieniu jw. wraz z wymaganymi
atestami.
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l.p
1.

Asortyment
Półmaska jednorazowa
P-3

Opis
Półmaska jednorazowa P-3
Półmaska filtrujaca z zaworkiem klasa FFP3, chroni
drogi oddechowe przed pyłami, mgiełka, włóknami o
stężeniu nie przekraczającym 30xNDS. Zakładana na
elastyczną gumkę, klamra na wysokości nosa, z
zaworkiem, piankowa poduszka chroni przed
ognieceniem. Romiar uniwersalny. Zgodna z normą EN
149:2001

2.

Półmaska jednorazowa
P-1

Półmaska jednorazowa P-1
Półmaska przeciw pyłowa FFP1, na zewnętrznej części
metalowa klamra na wysokości nosa, zakładana na
gumkę, poduszka piankowa chroni nos przed
odgnieceniem. Zgodna z normą EN 149

3.

Gogle ochronne

gogle ochronne kat II
szkła - poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca
zaparowywaniu,
ramka - PCV,
zakres ochrony - ochrona wzroku i okolic oczu przed
odpryskami ciał stałych,
taśma - nylon,
rozmiar - uniwersalny
Produkt zgodny z normą: EN 166

4.

okulary ochronne













Okulary ochronne
Szkła poliwęglan, odporność mechaniczna - Fuderzenie o niskiej energii, powłoka anti-fogg
zapobiegająca zaparowywaniu,
ramka – nylon,
kolor - przezroczyste szkła z przezroczystą ramką,
nosek – zintegrowany ze szkłami, zakres ochronyochrona wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi,
posiadają filtr ultrafioletowy chroniący przed
nadfioletem, na końcu ramion małe otwory, do których
można doczepić łańcuszek, sznurek umożliwiający
powieszenie okularów na szyi,
rozmiar – uniwersalny
Norma EN 166

5.

Okulary
przeciwsłoneczne

Okulary przeciwsłoneczne
przyciemniane, filtry UV, z powłoką dla kierowców

6.

Kask ochronny

Kask ochronny
Skorupa- wykonana z ABS z pokrętłem, posiadająca
otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do
zamocowania nauszników, boczne uchwyty do
zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
pasek stabilizujący hełm- dwupunktowy, wykonany z
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taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
napotnik-wykonany z higroskopijnej mikropianki,
zapięcie-regulowane pokrętłem, wykonane z polietylenu,
stosowany w temperaturach min -10 C do +500 C
zakres regulacji obwodu – 56cm – 62 cm
EN 397:2012.
7.

Pas skórzany ochronny

Pas skórzany ochronny
Wykonany ze skóry naturalnej z regulowanym
zapięciem

8.

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu
OPTIMA, Peltor 1 lub Petlor 2

9.
10.

Zatyczki na żyłce
Szelki chroniące przed
upadkiem z wysokości
Rękawice odporne na
czynniki chemiczne

Ochronniki słuchu- zatyczki na żyłce
Szelki chroniące przed upadkiem z wysokości typu P 01

12.

Rękawice nitrylowe typ
Milblue

Rękawice wykonane z nitrylu typ Milblue.
Produkt kat. III nitryl o grubości 0,21mm długość
300mm zgodny z normami EN 420:2003, EN388:2003,
EN374-1:2003, EN374-2:2003, EN374-3:2003, EN 3743:2003- Odporność na przenikanie substancji
chemicznych, EN 374-2:2003 - Odporność na
przenikanie mikroorganizmów, EN388:2003 Odporność na uszkodzenia mechaniczne, rękawice
hypoalergiczne, dla osób nie tolerujących lateksu.
Rozmiar 7-10

13.

Rękawice nitrylowe
ciężkie

Rękawice nitrylowe ciężkie
Rękawice powleczone nitrylem na bawełnianym
wkładzie o podwyższonej odporności na ścieranie.
Bawełniana wyściółka. Nitryl granatowy, podkład Jersey
rozmiar 8-11
EN 388 4122 odporność na przetarcie 3

14.

Rękawice nitrylowe
ciężkie ze ściągaczem

Rękawica powlekana nitrylem ze ściągaczem
Rękawice w całości powlekana nitrylem przeznaczona
do prac w warunkach zagrożenia przetarciem.
Powleczenie jest odporne na działanie tłuszczu, oleju
wody. Można ja stosować przy wywozie śmieci oraz
prac ogólnych na bawełnianym wkładzie o
podwyższonej odporności na ścieranie. Bawełniana
wyściółka. Mankiet usztywniony drelich, rozmiar 1010,5
EN 388 4111

15.

Rękawice nitrylowe

Rękawice nitrylowe lekkie ze ściągaczem kategoria

11.

Rękawice odporne na czynniki chemiczne
kwasoodporne

45

Opis przedmiotu zamówienia
lekkie

ochrony II
Rękawice oblane nitrylem, wyściółka bawełniana.
Mankiet -ściągacz, rozmiar od 7-10, EN388:2003 EN
420:2003, 4- odporność na ścieranie, 1-odporność na
przecięcia, 2-odporność na przedarcie, 1- odporność na
przebicie

16.

Wkładki bawełniane do
rękawic nitrylowych

Wkładki bawełniane do rękawic nitrylowych ze
ściągaczem i bez ściągacza

17.

Rękawice ochronne dla
pilarza

Rękawice ochronne dla pilarza Kat.II antywibracyjne
przeciwprzecięciowe wymagające dobrej odporności
mechanicznej na ścieranie certyfikat CE EN420, EN3817, EN 388 3132

18.

Rękawice skórkowe typ
Irbis Blue

Rękawice skórkowe typ Irbis kat II
rękawice ochronne pięciopalcowe, skórzano-tkaninowe,
wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym,
całodłonicowe, wierzch i mankiet z niebieskiego
drelichu, wyposzedkowane, podgumowany mankiet
zgodne z normą EN420, EN 388

19.

Rękawice skórkowe
White

Rękawice skórkowe typ Irbis kat II
rękawice ochronne pięciopalcowe, skórzano-tkaninowe,
wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym,
całodłonicowe, wierzch i mankiet z białego drelichu,
wyposzedkowane, podgumowany mankiet
zgodne z normą EN420, EN 388

20.

Rękawice skórkowe
ocieplane

Rękawice skórkowe ocieplane kożuszkiem,
pięciopalcowe, wykonane z różnokolorowej skóry
licowanej bydlęcej, przeznaczone do prac w niskich
temperaturach.

21.

Rękawice skórkowe
spawalnicze
Rekawice Florkowane

Rękawice skórkowe spawalnicze z e skóry bydlęcej
wyposzedkowane
Rekawice florkowane kat I
Materiał-rękawice wykonane z naturalnego lateksu z

22.

bawełnianym flokiem, długość rękawicy 300 mm, grubość
40mm,

rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar
od 7 do 9,5
Produkt zgodny z normą: EN 420:2003

23.

Rękawice powlekane

Rękawice powlekane kategoria ochrony II
Rękawice z wkładu/dzianiny bawełniano -poliestrowej,
oblane szorstkowanym lateksem, grubość tkaniny 10G,
kolor wkładu/dzianiny szary, kolor oblania – szary,
rozmiar od 8-11,
EN388:2003 EN 420:2003, 2- odporność na ścieranie, 146
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odporność na przecięcia, 3-odporność na przedarcie, 1odporność na przebicie
24.

Rękawice powlekane

Rękawice powlekane kategoria ochrony II
Rękawice z wkładu/dzianiny poliester, oblane
szorstkowanym lateksem, grubość tkaniny 13G, kolor
wkładu/dzianiny czerwony, kolor oblania – czarny,
mankiet-ściągacz, rozmiar od 7-10,
EN388:2003 EN 420:2003, A1:2009

25.

Rękawice
diagnostyczne
jednorazowe

Rękawice jednorazowe bezpudrowe, wykonane z nitrylu,
do kontaktu z żywnością, ochrona przed
mikroorganizmami, odporne na środki chemiczne,
bezpudrowe i ochronne rękawice nitrylowe, ilość w
opakowaniu 100sztuk, powierzchnia teksturowana na
końcach palców, wykończenie mankietu równomiernir
rolowany brzeg, rozmiary XS(5-6), S(6-7), M(7-8),
L(8-9), XL(9-10)

26.

Rękawice ocieplane

Rękawice ocieplane kategoria ochrony II
Rękawice z dzianiny wykonane z pomarańczowej
przędzy akrylowej, po wewnętrznej stronie wyściółka
frotte, oblane czarnym szorstkowanym lateksem,
mankiet-ściągacz, grubość wkładu 7G, rozmiar od 9-11,
EN388:2003 EN 420:2003+ A1:2009

27.

Rękawice powlekane

Rękawice powlekane, kategoria ochrony II
Rękawice wkład/dzianina – biała kanwa bawełniana,
oblanie PCV, długość rękawicy 45 cm z mankietem.
EN 420:200, EN388:2003 – odporność na uszkodzenia
mechaniczne, 4 – odporność na ścieranie, 1 -odporność
na przecięcia, 2 – odporność na przedarcie, 1- odporność
na przebicie

28.

Rękawice ocieplane

Rękawice ocieplane
Dzianina- ocieplina z mikropolaru o gramaturze
160g/m2 (100% poliester), zapewniająca znakomitą
izolację cieplną, wykonana z grubego termoweluru
210g/m2 (100% poliester), ściągacz na nadgarstku,
rozmiar 10

Wymogi Zamawiającego:
1. Asortyment wymieniony w zestawieniu będzie zamawiany sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy
w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt./parze całego asortymentu
w zestawieniu jw. wraz z wymaganymi atestami.
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Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:
18100000-0 odzież branżowa, odzież robocza letnia i zimowa
18113000-4 odzież przemysłowa
18800000-7 buty robocze
18332000-5 koszule
18330000-1 koszulki i koszule
18443320-5 czapki
18220000-7 odzież przeciwdeszczowa

18140000-2 dodatki do odzieży roboczej

18000000-3 odzież specjalna i dodatki

18800000-7 obuwie

18444200-5 kaski

18443320-5 czapki

18424000-7 rękawice

18141000-9 rękawice robocze

1.Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony
indywidualnej dla pracowników PGK Sp. z o. o. w Koszalinie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie I - odzież robocza
Zadanie II - buty robocze
Zadanie III - środki ochrony indywidualnej
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Szczegółowy asortyment wg załącznika: nr 1, nr 2, nr 3, do SIWZ.

2. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm i posiadać wymagane atesty. Dla
wszystkich zadań, każdy wyrób musi posiadać oznaczenie CE umieszczone na każdym
egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie podczas użytkowania. Ubrania
muszą posiadać wywieszki z zaznaczonymi parametrami (rozmiar, skład, sposób prania oraz
nazwiskiem pracownika dla którego jest przeznaczone, nadruk na metce ). Wykonawca
przedstawi wymagane atesty, certyfikaty i gwarancje w chwili przystąpienia do przetargu.
2. Odzież musi być przystosowana do prania w pralkach automatycznych do 60ºC (ubranie
drelichowe do 85ºC), a wszystkie nadruki, zamki, guziki, napy, klamry, taśmy odblaskowe itp.
powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych
stosowanych podczas prania i czyszczenia.
3. Materiały, z których będą wykonane ubrania muszą być odpowiedniej jakości, zapewniającej
długi okres użytkowania, nie mogą tracić koloru podczas prania, odkształcać się ani rozciągać.
Kurczliwość ubrań max. do 2 %. Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości na
dostarczone wyroby.
4. Na ubraniach, we wskazanych w opisie miejscach musi znajdować się poniższy
nadruk firmowy (LOGO), kolor i wysokość liter będzie określona po wyborze Wykonawcy.
Nadruk wykonany techniką nadruku (farba – sitodruk), musi być trwały i odporny na zatarcie
podczas użytkowania oraz prania i czyszczenia. Na ubraniach pomarańczowych lub żółtych logo
koloru czarnego, na ubraniach niebieskich oraz zielonych logo koloru białego o średnicy 22
centymetrów.
5. Pasy odblaskowe na ubraniach naszyte ze srebrnej taśmy odblaskowej o szerokości 5cm zgodnie
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z obowiązującymi normami.

6. Wszystkie ubrania muszą być dostępne w pełnej rozmiarówce, w kolorach

firmowych

- niebieskim, pomarańczowym i zielonym.

UWAGA: Obuwie robocze musi spełniać wymagania określone w Polskich
normach. W przypadku, gdy zamawiający nie określił konkretnych rozmiarów i
kolorystyki odzieży, obuwia i rękawic Zamawiający wymaga, aby proponowana
odzież, obuwie i rękawice były dostępne w pełnej rozmiarówce i kolorystyce
dostępnej u producenta.
3. Warunki dostawy
1. Zamówienia będą składane sukcesywnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, wg przesłanych tabel
rozmiarów. Termin realizacji zamówienia 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach (np. przyjęcie nowego pracownika, zniszczenie odzieży)
realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin na podstawie zgłoszenia pisemnego
lub telefonicznego. Zamawiający ma prawo do złożenia dodatkowego zamówienia.
3. Dostarczany towar musi być odpowiednio zapakowany.
4. Dostawa do siedziby Zamawiającego - Koszalin, ul. Komunalna 5, ZOO Sianów
ul. Łubuszan 80, KZP ul. Gnieźnieńska 44, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul.Mieszka I
55 na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Dostarczenia certyfikatu na znak bezpieczeństwa „CE” na cały asortyment określony w
każdym z zadań.
2. Dostarczenia Atestu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
3. Udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na odzież roboczą i obuwie robocze (zad. 1 i 2).
Wymagany termin gwarancji nie uchybia przepisom o rękojmi z tytułu wad technicznych
i prawnych.
5.Termin i miejsce realizacji zamówienia
1.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie przez
okres 12 miesięcy.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn główny Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
przy ul. Komunalnej 5, ZOO Sianów
ul.
Łubuszan 80, KZP ul. Gnieźnieńska 44, Schronisko dla Bezdomnych
ul. Mieszka I 55.

Zwierząt

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanych ubrań
roboczych i środków ochrony indywidualnej oraz obuwia, a tym samym do proporcjonalnego
obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość ubrań
roboczych i środków ochrony indywidualnej oraz obuwia w ilości zmniejszonej.
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Rozdział III

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5,
tel. 94 348-44-44 , e-mail pgk@pgkkoszalin.pl zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn:
„Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej
dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II oraz w opisach przedmiotu
zamówienia dla każdego z zadań.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie od dnia zawarcia umowy
przez okres 12 miesięcy.

I.1.

II. OFERTA
1.

Sposób przygotowania oferty.

1.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim
1.2. Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
1.3. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
1.4. Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać
2.1. Datę sporządzenia oferty.
2.2. Firmę (nazwę).
2.3. Numer telefonu, telefaksu.
2.4. REGON - numer.
2.5. NIP - numer.
2.6. Cenę za realizację każdej z części zamówienia.
III. POSTĘPOWANIE
1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - Zamawiający
przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
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1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie dostawy odpowiadające swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizował 2 dostawy
polegającej na :
-dla części I- dwa
min. 50 tys. zł netto
wykonane należycie

zamówienia na dostawę odzieży roboczej/ochronnej o wartości
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
dostawy
zostały

- dla części II– dwa zamówienia polegające na dostawie butów roboczych/ochronnych
o wartości min. 15 tys. zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie
dla części III– dwa zamówienia polegające na dostawie środków ochrony indywidualnej o wartości
min. 50 tys. zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane
należycie
Sporządzić wykaz tych dostaw na druku stanowiącym załącznik „Wykaz wykonanych dostaw”
Rozdział V SIWZ tj. wykazać się należycie zrealizowanymi dostawami.
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego
warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie
waluty
obcej
ogłoszonym
przez
NBP
w
dniu
publikacji
ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.1
1.2. Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
wykazać Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w OŚWIADCZENIU, o którym mowa w punkcie 3.1. Instrukcji dla Wykonawców.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
2.6.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.6.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ppkt 2.1.
3.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3.1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ.
3.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów wymienionych
w punkcie 3.3. niniejszej SIWZ.
3.3. Wykonawca złoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu wykaz wykonanych (zrealizowanych) 2 dostaw polegających na :
-dla części I- dwa
zamówienia na dostawę odzieży roboczej/ochronnej o wartości min.
50 tys. zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie
oraz dostarczy dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę w Oświadczeniu,
zostały wykonane z należytą starannością.
- dla części II– dwa zamówienia polegające na dostawie butów roboczych/ochronnych
o wartości min. 15 tys. zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie oraz dostarczy dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę
w Oświadczeniu, zostały wykonane z należytą starannością.
dla części III– dwa zamówienia polegające na dostawie środków ochrony indywidualnej o wartości
min. 50 tys. zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane
należycie oraz dostarczy dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę
w Oświadczeniu, zostały wykonane z należytą starannością.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. .

3.4.
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
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na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

3.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
a)certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” na cały asortyment,
b)atest Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
4.

Wykonawcy zagraniczni składają oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem
zawartym w Rozdziale V SIWZ.

5.

Forma składanych dokumentów:

5.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale.
5.2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa
w ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.5. W
przypadku
wskazania
przez
Wykonawcę
dostępności
oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
5.6. Dokumenty
sporządzone
w
języku
wraz z tłumaczeniem na język polski.

obcym

muszą

być

składane

5.7. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6.

Wykonawcy występujący wspólnie.

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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6.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6.3. Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu
z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.2.

dokument,

6.4. Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców, o których mowa w pkt 6.1.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie
spełnianie warunków określonych w pkt 2.1. Instrukcji dla Wykonawców.
6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. Instrukcji dla Wykonawców składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.

Podwykonawcy

7.1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w Oświadczeniu (zamieszczonym w Rozdziale V Instrukcji dla Wykonawców) - części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
7.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
8.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
w
rozumieniu
ustawy
z
dnia
18
lipca
2002
r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.).
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie
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przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego
lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.

raportu

faksu

8.3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
– Anna Pieńkowska, tel. 94/348-44-32 w godz. 8:00 - 13:00
anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl lub pgk@pgkkoszalin.pl
9.
9.1.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości:
dla zadania I - 1500,00 zł,
dla zadania II - 400,00 zł
dla zadania III -1500,00 zł.

9.2. Wadium musi obejmować cały okres
w jednej lub kilku następujących formach:
a)

związania

ofertą

i

może

być

wniesione

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,

b) gwarancjach bankowych,
c)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110).
9.3.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000

9.4.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu
dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

9.5.

Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie
dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty.

9.6.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.7.

Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z
ofertą.

Uwaga!
Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium
przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w
wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
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10. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1. Ofertę stanowi formularz ofertowy Rozdział I wraz z kalkulacja cenową zgodnie
z wzorem ( tj. Formularz cenowy- zadanie 1, 2 lub 3) oraz próbki asortymentu.
Nie dołączenie w/w formularzy cenowych oraz próbek asortymentu skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
Uwaga! Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt./parze całego
asortymentu w zestawieniu jw. wraz z wymaganymi atestami.
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA
WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA ZŁOŻY WRAZ
Z OFERTĄ:

1) Zamawiający wymaga dołączenia przez wykonawcę do oferty po 1 szt. / kpl./ całego
asortymentu wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia: zadanie 1, zadanie 2,
zadanie 3 wraz z wymaganymi atestami.

11.2 Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone
wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo
musi być poświadczone notarialnie.
11.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.5. Oferta winna być napisana czytelnie i trwale. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi
dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp.
11.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
11.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę
ich naniesienia.
11.8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz
ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy
wpisać „nie dotyczy”.
11.9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.
11.10. Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami należy
umieścić w kopercie oznaczonej:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY–„Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych
i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie
zadanie nr….”. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13:30 dnia 22.01.2019 roku”
56

Opis przedmiotu zamówienia

11.11. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Komunalna 5
w terminie do dnia: 22.01.2019 r. do godziny 13:15
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone oferentom
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności wykonawców w dniu:
22.01.2019 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5, budynek A sala
konferencyjna pokój nr 15
12. Tajemnica Przedsiębiorstwa
12.1)Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania
ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
* Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
12.2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
12.3) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte „Tajemnicą przedsiębiorstwa”.
12.4) Jeżeli w ofercie i oświadczeniach lub dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w pkt 11 ppkt 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena musi być wyrażona w PLN, Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy w tym transport
do siedziby Zamawiającego tj, ubezpieczenie, koszty dostawy, itp.
1.
Dostawa do siedziby Zamawiającego - Koszalin, ul. Komunalna 5 –Magazyn główny, RZOO
Sianów ul. Łubuszan 80, KZP ul. Gnieźnieńska 44, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Mieszka I 55 na koszt Wykonawcy.
•
jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
•
Cena może zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę ( nie
dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)
•
jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
13.2) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone
rozliczenia w innych walutach niż PLN
13.3) Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji
zamówienia
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Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w artykule 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której
wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się
podatek od towarów
i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13.4.Cena może zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
( nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)
13.5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A - Cena
B - Jakość

80 pkt.
20 pkt.

Opis sposobu oceny kryteriów.
Każde z kryterium oceniane będzie w skali punktowej.
………………………
A. Cena
(zgodnie ze wzorem)
max 80 pkt.
cena najniższa
----------------------------------- x 80 = ilość uzyskanych punktów
cena badana
B. Jakość

max 20 pkt.

Członkowie komisji dokonują indywidualnej protokolarnej oceny każdej pozycji przedstawionej
odzieży – oceniając w skali 1-10 pkt.
Komisja przetargowa wylicza średnią ocenę jakości oferty, przeliczając ją wg wzoru: J=[Jb : Jw.]
x 20pkt. gdzie:
J – jakość
Jb – jakość badana
Jw. – najwyższa ilość punktów
Ocena oferty w kryterium „Jakość” odbędzie się w następujący sposób:
 w kryterium „Jakość” punkty będą przyznawane dla zadania nr 1 za: jakość wykonania
nadruku, jakość oraz trwałość wykonania szwów, jakość zastosowanego materiału, jakość
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i sposób wykonania wykończeń, jakość materiału oraz staranność naszycia elementów
odblaskowych
w kryterium „Jakość” punkty będą przyznawane dla zadania nr 2 za: jakość oraz trwałość
wykonania szwów, jakość zastosowanego materiału, jakość i sposób wykonania wykończeń,
jakość materiału
w kryterium „Jakość” punkty będą przyznawane dla zadania nr 3 za: jakość wykonania
nadruku, jakość oraz trwałość wykonania szwów, jakość zastosowanego materiału, jakość i
sposób wykonania wykończeń, jakość materiału oraz staranność naszycia elementów
odblaskowych

Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie
kryterium ceny i jakości C + J.
nasycenie barw: najbardziej intensywne
-10 pkt. pozostałe - 0 pkt.
podatność na gniecenia: słaba lub zupełna nie występuje -10 pkt. pozostałe - 0 pkt.
gramatura materiału: gramatura ponad wymogi OPZ -10 pkt. gramatura zgodnie z OPZ - 0 pkt.
szwy ubiorów:
szew podwójny
- 10 pkt.
szew pojedynczy - 0 pkt.
buty: skórzane ( skóra naturalna)
- 10 pkt.
nieskórzane
- 0 pkt.

1.
2.
3.
4.
5.

15. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy przewiduje się dopełnienia następujących formalności:
15.1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum wykonawców” –
Wykonawca złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.
15.2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny ofertowej. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.1. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy (za termin wniesienia
zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego).
16.2. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:


pieniądzu,



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,



gwarancjach bankowych,



gwarancjach ubezpieczeniowych,



poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

16.3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 z dopiskiem: „Dostawa
odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej
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dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie zadanie nr………..…”
16.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
16.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
16.6. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna,
musi obejmować: dokładnie określony datą okres i kwotę do terminu wykonania
przedmiotu umowy.
16.7. Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia
w wysokości 10 % ceny zamówienia oferty, która została wybrana jako
najkorzystniejsza.
17.
Ogólne warunki umowy
Zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.
18.

Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej w formie:
19.1. odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wobec
czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu
przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
19.2. informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
19.3. skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
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Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g.
20.
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5 , 75-724 Koszalin
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o
kontakt : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 Koszalin bądź
drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl. lub pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane
przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie:
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w
odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,
lub
z
uwagi
na
ważne
względy
interesu
publicznego
Unii
Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
*
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Rozdział IV

WZÓR Umowa dostawy nr …/2018
zawarta dnia …………r. roku w Koszalinie pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
ul. Komunalna 5 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
45697, posługująca się nr NIP 669-05-05-783, REGON 330253984, o kapitale
zakładowym w wysokości 6.332.000,00 złotych w całości wpłaconym, reprezentowaną
przez:
1. mgr inż. Tomasz Uciński – Prezes Zarządu
2. mgr Piotr Hossa
– Prokurent
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a ………………………………...., NIP ………………, REGON …………, reprezentowaną przy zawarciu
niniejszej Umowy przez:
1. …………………
zwanym w treści Umowy Wykonawcą.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.- zwana dalej „ustawą PZP”), w przedmiocie: odzież/obuwie, dokonał wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego:
- PGK ul. Komunalna 5 – magazyn główny
- KZP ul. Gnieźnieńska 44
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Mieszka I
- ZOO w Sianowie ul. Łubuszan 80
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie asortymentu i ceny części opisano
w Zakresie rzeczowym/Formularz cenowy – zał. ........ do SIWZ (zgodnie z ofertą
Wykonawcy), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dostawa będzie odbywać się na zlecenie Zamawiającego określające ilość i termin
dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego,
b) udzielenia gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie,
c) dostarczenia przedmiotu umowy w ilości i terminie określonym w zleceniu
Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, bazą i środkami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§2
Czas obowiązywania umowy.
1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, na okres: 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
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2. W przypadku, gdy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, łączna wartość
dostaw świadczonych na podstawie niniejszej umowy osiągnie kwotę, o której stanowi
§ 5 ust. 1, Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia tej kwoty.
3. Wygaśnięcie Umowy, o którym mowa w ust. 2 nie ma wpływu na postanowienia § 7
Umowy.
4. Dostawy będą się odbywać transzami, w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia
przez Zamawiającego. Natomiast w uzasadnionych przypadkach (np. przyjęcie
nowego pracownika, zniszczenie lub utrata odzieży lub obuwia) najpóźniej w
terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający
określi w zamówieniu dłuższy termin. Jeśli Wykonawca nie będzie mógł
zrealizować zamówienia na określonych warunkach powinien o tym
zawiadomić Zamawiającego najpóźniej w 2 dni od momentu założenia
zamówienia. Zamówienia składane będą: pocztą elektroniczną lub faksem.
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru najpóźniej na
jeden dzień przed dostawą.
6. W przypadku dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca
zobowiązany jest wymienić towar w ciągu 48 godzin od momentu dostawy.
7. Przyjęcie każdej dostawy przez Zamawiającego potwierdzone będzie podpisem na
fakturze VAT. Podpisanie faktury VAT nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
z tytułu wad i usterek w dostarczonym przedmiocie umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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§3
Zobowiązania Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. Przedmiot umowy musi być nowy i dostarczony przez
Wykonawcę w oryginalnym opakowaniu producenta.
Zamawiający(osoba wyznaczona do składania zamówień lub odbioru
towaru) sprawdzi przedmiot umowy przy każdej dostawie na podstawie
dowodu WZ lub spisu towaru dostarczonego wraz z zamówieniem i w razie
stwierdzenia nieprawidłowości, wad w towarze lub braków złoży reklamacje
do wykonawcy.
Uzgodnienie w sprawie reklamacji może zostać dokonane telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnej wymiany towaru na wolny od
wad bądź jego uzupełnienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia
złożenia reklamacji.
W przypadku reklamacji, o której mowa w punkcie powyżej, Zamawiający
wstrzyma
zapłatę
wynagrodzenia
do
czasu
usunięcia
wszystkich
nieprawidłowości. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia
dostarczonego towaru w przypadku:
- dostarczenia towaru innego od zamówionego lub w ilości różnej do
złożonego zamówienia,
- dostarczenia towaru w terminach innych niż ustalono w zamówieniu lub
umowie,
- zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej dostarczonego towaru.
W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy lub jej części przekraczającej
30 dni kalendarzowych, Zamawiający może dokonać zakupu nie
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dostarczonej części zamówienia na wolnym rynku, przy czym koszty takiego
zakupu obciążą Wykonawcę i zostaną potrącone z wynagrodzenia
umownego. Dokonanie potrącenia nie pozbawia Zamawiającego żadnych
innych uprawnień wynikających z umowy i związanych z zaistnieniem
opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Odbioru jakościowego i ilościowego dokona upoważniony pracownik Zamawiającego
czego potwierdzeniem będzie podpisana faktura VAT.
8. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy
i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości przedmiotu
umowy przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu ujawnionych w późniejszym okresie wad ukrytych w dostarczonym
przedmiocie umowy, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
9. Wadliwej jakości przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny
koszt i ryzyko, a następnie w terminie określonym przez Zamawiającego dostarczyć
nowy, wolny od wad.
10. Z chwilą wymiany wadliwej części przedmiotu umowy, przez co rozumie się dostawę
w oryginalnym opakowaniu producenta do siedziby Zamawiającego fabrycznie
nowego przedmiotu umowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot liczony jest od
nowa.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy poprzez
ograniczenie asortymentu lub ilości, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
§4
Oświadczenia Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi
i technicznymi oraz potencjałem niezbędnym do wykonania dostaw w okresie
realizacji całości przedmiotu Umowy oraz wszystkich obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy szczegółowo określonych w OPZ oraz oświadcza, że znany
jest mu cel Umowy, zakres rzeczowy, a ponadto zapoznał się ze wszelkimi
uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją umowy,
2) posiada uprawnienia umożliwiające wykonanie Umowy;
3) przy realizacji Umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru wykonywanych usług;
4) przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ
na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§5
Wynagrodzenie.
1. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia za zakup i dostawę odzieży/obuwia
będących
przedmiotem
Umowy
nie
przekroczy
kwoty
w
wysokości
………………………(cena ofertowa wg. Oferty Wykonawcy) zł brutto (słownie:
………………………………………. brutto).
2. Z tytułu należytego, zgodnego z załącznikiem nr 1, wykonania Umowy, Wykonawcy
przysługuje łączne wynagrodzenie zgodnie z wartością dostarczonego przedmiotu
umowy, która to dostawa została potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym,
o którym mowa w § 2 ust. 5.
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3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania
Umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści
niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich
warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur z tytułu prawidłowo wykonanej
Umowy po podpisaniu przez Zamawiającego. Podstawą do zapłaty za wystawioną
fakturę będzie pozytywny odbiór towaru potwierdzony przez osobę
przyjmującą towar, przedmiotu umowy stanowiącego załącznik do wystawionej
faktury, a także stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów
itp.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 21 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym
i formalnym faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na przedmiot trzeci bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
§6
Obowiązek Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu dostawy zgodnie z jej
przeznaczeniem.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
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§7
Rękojmia i Gwarancja Jakości.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na warunkach
określonych w kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot
umowy na warunkach określonych w kodeksie cywilnym na okres 24 miesięcy. Okres
ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki
gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony
w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres
wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest
niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez
producenta sprzętu potwierdzają załączone przez Wykonawcę dokumenty
(certyfikaty) gwarancji jakości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też
z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości
w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania
przez Zamawiającego odbioru faktury VAT.
Maksymalny czas naprawy lub wymiany nie przekroczy 14 dni roboczych liczonych od
dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji lub /i rękojmi pokrywa Wykonawca.
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§8
Kary Umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie lub jej części w wysokości 0,1% należnego z tytułu
dostawy wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki – nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki,
b) w razie zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki,
c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§9
Zmiana Umowy.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku
zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu niniejszej umowy,
w szczególności zmian stawek podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.
1. Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
2. Kwota zabezpieczenia wynosi …………………………… zł (słownie: ………………………………)
(10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego
z umowy), i zostanie ono wniesione w formie: .................................
3. Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz
zwrotu określają art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie należy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy. Stan
zaawansowania wykonania Umowy określać będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy:
1) Wykonawca nie będzie wykonywał dostaw,
2) gdy dalsza realizacja umowy stanie się niemożliwa z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności nieterminowej lub niezgodnej z
zamówieniem realizacja dostaw pod względem ilości lub asortymentu,
powtarzające się uchybienia w jakości powtarzanych towarów,
3) gdy suma naliczonych kar umownych przekracza 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust.1 Umowy,
4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób
wadliwy Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym w tym celu
terminie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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§ 12
Osoby do kontaktu.
1. Zamawiający ustanawia Panią Dorotę Bielecką tel. 94/ 438-44-63 lub
518 593 706 i Pana Jarosława Dzielińskiego tel. 94/ 348-44-71 upoważnionym
pracownikiem, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Wykonawca ustanawia Panią Dorotę Bielecką tel. 94 348 44 63 lub 518 593 706,
dorota.bielecka@pgkkoszalin.pl osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
§ 13
Poufność informacji.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji
niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę
Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji
przez Zamawiającego na piśmie.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania
w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia
wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego
przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim
przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania
w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli
obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
natychmiastowego
poinformowania
Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności
wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od momentu
podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane stosowne oświadczenia,
gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności informacji przez podmioty
trzecie.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy
także po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
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1.

2.

3.

§ 14.
Części składowe umowy.
Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - SIWZ
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – ...............
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt
1) – 3) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.
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Rozdział V

Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej
dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części :
Część I-odzież robocza Część II-buty robocze Część III-środki ochrony indywidualnej



Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.)




Wykaz wykonanych usług
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
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Wykonawca:

......................................................................................................................................
(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail)

reprezentowany przez:

…………………………………….......…………………….....………………
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
Żadne z wymienionych powyżej
OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn.zm.) Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa

odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK
Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części :Część I-odzież robocza Część II-buty robocze
Część III-środki ochrony indywidualnej” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z o. o. w Koszalinie oświadczam, co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

…………….……...., dnia ………….……. r.
………..

miejscowość
podpis

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……...., dnia ………….……. r.
……….

miejscowość
Podpis

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ………...................................................................................................…. ustawy Pzp.
podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………........
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………………….

miejscowość

podpis

4. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

……….
podpis
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innego podmiotu:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
................................................................................................……………………………………………….,
wskazać nazwę i adres podmiotu

w następującym zakresie:
…………………………….....................................................................................……………
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.

…………….……...., dnia ………….……. r.
……………………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….......
............................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na rzecz którego zasoby
powołuje się Wykonawca:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następujących
podmiotów,
będących
podwykonawcami: …….......................................……………………………………………………..............
.....................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………
podpis

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………….

miejscowość

podpis
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PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Wykaz wykonanych usług
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:
Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej
dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie w podziale na 3 części :
Część I-odzież robocza Część II-buty robocze Część III-środki ochrony indywidualnej

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW ( zadanie …..)
Lp. Przedmiot
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji

Nazwa odbiorcy

…………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:
powinna określać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

........................................
(Miejscowość i data)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
…………………………….………………………………….…………………………………
……………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
–Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....……………………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby
1
……………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
……………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)
przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to :
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponoszę winy.
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)
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