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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Opis przedmiotu dostawy wraz z wymogami 
do zaproszenia  NR EZ/210/3781/2019 z dnia 13.06.2019r. dotyczącego składania ofert na 

dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie 

 
 

 
 

Zadanie 1 
Odzież HACCP CPV 35113400-3 

1. Bluza męska długa biała: 

Konstrukcja tkaniny-splot 2x1 skośny. Gramatura minimum 210 g/m2. 
Skład: 35% bawełna, 65 %poliester. 

Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Prosty krój, zapinana na napy, podkrój szyi, wykończony kołnierzem. 

Jedna kieszeń wewnętrzna, długie rękawy wykończone obrębem z regulacją, zapinki wewnątrz 

rękawów do podwinięcia, dół wykończony obrębem. 
Zastosowane napy powinny charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych 

urządzeń do prasowania. 
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2. Bluza damska długa biała: 

Konstrukcja tkaniny – splot 2x1 skośny 
Gramatura minimum 210 g/m2. Skład: 35% bawełna, 65% poliester 

Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 

Prosty krój, zapinana na napy, podkrój szyi wykończony stójką. 
Jedna kieszeń wewnętrzna, długie rękawy wykończone obrębem z regulacją, zapinki 

wewnątrz rękawów do podwinięcia. 
Dół wykończony obrębem. 

Zastosowane napy powinny charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę 

przemysłowych urządzeń do prasowania. 
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3. Spodnie męskie do pasa białe: 

Konstrukcja tkaniny – splot 2x1 skośny 
Gramatura minimum 210 g/m2. Skład: 35% bawełna, 65% poliester 

Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami, rozporek zapinany na 

napy 
Bez kieszeni, nogawki wykończone obrębem. 

Zastosowane guziki i napy powinny charakteryzować się odpornością na wysoką 

temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. 
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4. Spodnie damskie do pasa białe: 

Konstrukcja tkaniny – splot 2x1 skośny 

Gramatura minimum 210 g/m2. Skład: 35% bawełna, 65% poliester 
Zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca, rozporek zapinany na napy. 

Bez kieszeni, nogawki wykończone obrębem. 

Zastosowane guziki i napy powinny charakteryzować się odpornością na wysoką 
temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. 
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  5. Czapka z siatką: 

Wierzchnia część czapki wykonana z siatki  
Otok i daszek z tkaniny 

Kolor biały, rozmiar uniwersalny 
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6. Czapka z daszkiem: 20 



 

EZ/210/3781/2019 

 
 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.  
 

 
 

Zadanie 2 

Obuwie HACCP CPV 18813000-1 

 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę. 
 

 

 

Czapka z daszkiem typ bejsbolówka (kaszkiet) 

Obwód regulowany zapięciem na rzep w zakresie wymiarów 49-60 cm 
Kolor biały, cztery wywietrzniki 

 

7. Fartuch przedni: 

Gramatura minimum 245 g/m2. Skład: 35% bawełna, 65% poliester 
Pasek na szyi z 4-stopniową regulacją długości 

Paski do wiązania z tyłu 

Dół i boki wykończone obrębem 
Kolor czerwony lub zielony 
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8. Bluza/żakiet damski kolor biały: 

Gramatura minimum 200 g/m2. Skład: 60% bawełna, 40% poliester 

Zapinana na napy, podkrój szyi w kształcie V, wykończony kontrastowa wypustką 

Jedna kieszeń piersiowa, dwie kieszenie dolne, kolor biały. 
Zastosowane napy powinny charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę 

przemysłowych urządzeń do prasowania. 
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9. Spódnica biała: 

Gramatura minimum 200 g/m2. Skład: 60% bawełna, 40% poliester 
Zapinana na guzik-po bokach, w pasie guma dopasowująca 

Rozporek z tyłu zapinany na zamek, zakładany w dole z tyłu, dół wykończony obrębem. 

Zastosowane guziki i zamek błyskawiczny powinny charakteryzować się odpornością na 
wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. 
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1. Obuwie zawodowe damsko męskie: 

 -cholewka z zamkniętymi palcami i usztywniona pietą 

 -cholewka posiada duże otwory przy podbiciu oraz przy pięcie 
 -pasek: z możliwością dopasowania tęgości cholewki do indywidualnych potrzeb 

użytkownika za pomocą klamerki 
 -cholewka wykonana ze skór naturalnych -bydlęce kryte PU 

 -wkładka skórzana profilowana anatomicznie, wewnątrz wkładki pianka lateksowa 

wyprofilowana z pelotą poprzeczną -grubość min.5mm 
 -spody lekkie, płaskie, antypoślizgowe wykonane z PU 

 -wysokość podeszwy pod pietą ok.3,5 cm, wysokość podeszwy pod palcami ok.1,5cm 
- całe białe (również spody), 

- rozmiary od nr 34 do rozmiaru 47 
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