Załącznik nr 1

Opis przedmiotu dostawy
do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę
odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Zadanie 1.
Dostawa odzieży ochronnej medycznej CPV: 33199000-1
L.p.
Opis
1.

Ilość
kpl./szt.

Garsonka damska (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Bluza w kolorze białym:
- zapinana na metalowe napy umieszczone co 10cm /spodnia napa umieszczona min. 2 cm od
brzegu tkaniny/,
- jednorzędowa,
- modelowana cięciami z przodu i na plecach,
- kołnierz wydłużany biały wykończony lamówką w kolorze granatowym o szerokości 3mm,
- rękaw krótki bez mankietów wykończony lamówką w kolorze granatowym o szerokości 3mm,
- dwie boczne kieszenie naszywane wykończone lamówką w kolorze granatowym
o szerokości 3mm,
- górna kieszonka z lewej strony wykończona lamówką w kolorze granatowym
o szerokości 3mm
Spodnie w kolorze granatowym:
- na gumie /szerokość gumy 2-2,5cm/,
- nogawki proste – nie zwężane
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Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998
2.

Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Bluza w kolorze białym:
- zapinana na metalowe napy umieszczone co 10cm /spodnia napa umieszczona min.
2 cm od brzegu tkaniny/,
- jednorzędowa,
- z wydłużonymi klapami,
- z boku modelowana cięciami,
- rękaw długi, z możliwością regulacji długości do rękawa krótkiego
- dwie boczne kieszenie naszywane,
- górna kieszonka naszywana z lewej strony,
Spodnie w kolorze granatowym:
- na pasku,
- na bokach wszyte gumki w celu regulacji obwodu,
- z przodu zapinane na metalowy zamek błyskawiczny,
- nogawki proste – nie zwężane
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998

znak sprawy: EZ/210/2104/2015
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3.

Fartuch lekarski damski długi z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Fartuch długi w kolorze białym
- zapinany na metalowe napy umieszczone co 10cm,
- jednorzędowy,
- modelowany cięciami z przodu i na plecach ( fason taliowany),
- dekolt z wykładanym kołnierzem,
- rękaw długi bez mankietów,
- dwie boczne kieszenie naszywane na wysokości bioder,
- górna kieszonka z lewej strony.
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998

4.

Fartuch lekarski męski długi z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Fartuch długi w kolorze białym
- zapinany na guziki umieszczone co 10cm,
- jednorzędowy,
- modelowany cięciami z przodu i na plecach,
- dekolt z wykładanym kołnierzem,
- rękaw długi bez mankietów,
- dwie boczne kieszenie naszywane na wysokości bioder,
- górna kieszonka z lewej strony.
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998

5.

16

Fartuch lekarski damski długi z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Fartuch długi w kolorze białym
- zapinany na metalowe napy umieszczone co 10cm,
- jednorzędowy,
- modelowany cięciami z przodu i na plecach ( fason taliowany),
- dekolt z wykładanym kołnierzem,
- rękaw krótki,
- dwie boczne kieszenie naszywane na wysokości bioder,
- górna kieszonka z lewej strony.
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998

6.
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Fartuch damski krótki typu „marynarka” z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Fartuch krótki w kolorze granatowym
- zapinany na metalowe napy umieszczone co 10cm,
- jednorzędowy,
- modelowany cięciami z przodu i na plecach,
- wykładany kołnierz,
- rękaw długi bez mankietów,
- dwie boczne kieszenie naszywane,
- górna kieszonka z lewej strony.
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998

znak sprawy: EZ/210/2104/2015
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7.

Fartuch męski krótki typu „marynarka” z elanobawełny o splocie diagonalnym.
Gramatura minimum 165g/m2 o zawartości 65% poliester i 35% bawełny, wykurcz tkaniny po 1
praniu kierunek wzdłużny - 2,5%, kierunek poprzeczny- 0,5%.
Temperatura prania 60°C.
Fartuch krótki w kolorze seledynowym
- zapinany na metalowe napy umieszczone co 10cm,
- jednorzędowy,
- modelowany cięciami z przodu i na plecach,
- wykładany kołnierz,
- rękaw długi bez mankietów,
- dwie boczne kieszenie naszywane,
- górna kieszonka z lewej strony.
Tkanina/ wyrób gotowy musi posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P- 84525:1998
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Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie- wzory gotowej odzieży, zgodnej
z opisem przedmiotu zamówienia, po jednej sztuce asortymentu wymienionego w pozycjach 1, 2 i 3,
w celu dokonania oceny zgodności załączonych wzorów z opisem przedmiotu zamówienia oraz
zgodności załączonych wzorów odzieży, która będzie dostarczana ( w ramach umowy) przedmiotu
zamówienia. Do pozostałych pozycji tj. 4,5,6,7 karty katalogowe ze wskazaniem w nim oferowanego
asortymentu.

Zamawiający wymaga, aby tkaniny w kolorze seledynowym, granatowym z których wykonany będzie
przedmiot zamówienia, nie odbarwiały się i zachowywały swój pierwotny kolor

Zamawiający wymaga, aby tkanina w kolorze granatowym, z której wykonana będzie lamówka,
nie odbarwiała się i zachowywała swój pierwotny kolor oraz nie zabarwiała tkaniny, na której jest
naszyta

Zadanie 2.
Dostawa obuwia profilaktycznego CPV: 18.83.00.00-6
1. Obuwie profilaktyczne damskie białe:
- z przodu zabudowane, perforowane dopasowane do anatomicznego kształtu stopy,
- cholewka, wierzch z naturalnej skóry obuwniczej ( dwoina foliowana), przód regulowany
paskiem zapiętym na sprzączkę, regulującym tęgość,
- podszewka z naturalnej skóry,
- wkładka, wyściółka z podszewki obuwniczej naturalnej bydlęcej, anatomiczna, antystatyczna
z pełnym profilem ortopedycznym, przyszywana z miękką pianką lateksową pod spodem,
- pasek: mocowany do podbicia, zabezpieczający przed wysunięciem stopy z obuwia,
dwufunkcyjny z możliwością przekładania na wierzch obuwia, regulowany zapięciem na
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sprzączkę, wzmocniony przeszyciem
- podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, antystatycznych, profilowana anatomicznie,
- cholewka, podszewka, wkładka i podeszwa razem zszyte i sklejone,
- całe białe (również spody),
- lekkie,
- rozmiary od nr 34 do nr 46,
- zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007 lub PN-EN ISO 20347:2012E- środek ochrony
indywidualnej-obuwie zawodowe.

znak sprawy: EZ/210/2104/2015
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2. Obuwie profilaktyczne męskie białe:
- z przodu zabudowane, perforowane dopasowane do anatomicznego kształtu stopy,
- cholewka, wierzch z naturalnej skóry obuwniczej ( dwoina foliowana), przód regulowany
paskiem zapiętym na sprzączkę, regulującym tęgość,
- podszewka z naturalnej skóry,
- wkładka, wyściółka z podszewki obuwniczej naturalnej bydlęcej, anatomiczna, antystatyczna
z pełnym profilem ortopedycznym, przyszywana z miękką pianką lateksową pod spodem,
- pasek: mocowany do podbicia, zabezpieczający przed wysunięciem stopy z obuwia,
dwufunkcyjny z możliwością przekładania na wierzch obuwia, regulowany zapięciem na
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sprzączkę, wzmocniony przeszyciem
- podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, antystatycznych, profilowana anatomicznie,
- cholewka, podszewka, wkładka i podeszwa razem zszyte i sklejone,
- całe białe (również spody),
- lekkie,
- rozmiary od nr 39 do nr 47,
- zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007 lub PN-EN ISO 20347:2012E- środek
ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe.

Zadanie 1.
Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na trwałość
i nieodbarwianie się przedmiotu zamówienia, pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego zasad prania
i konserwacji podanych przez producenta tkanin.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie próbki - wzory gotowej odzieży zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, po jednej sztuce asortymentu wymienionego w pozycji 1, 2 i 3 tabeli , w celu dokonania oceny zgodności
załączonych wzorów z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodności załączonych wzorów z odzieżą, która będzie
dostarczana ( w ramach umowy) przedmiotu zamówienia.
Do pozostałych pozycji tj. 4,5,6,7 karty katalogowe ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy z którym podpisze umowę listy pracowników ze szczegółowymi pomiarami w celu
uszycia odzieży ochronnej.
Zamawiający planuje odbiór większej części zamówienia w dwóch dostawach na podstawie szczegółowych zamówień
podając dokładną ilość z poszczególnego asortymentu, Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię
towaru w nieprzekraczającym terminie 35 dni roboczych od daty zamówienia.
Pozostałą ilość odzieży Zamawiający planuje odbierać w zamówieniach częściowych (dotyczy to zamówień
pojedynczych np. 2 kpl. garsonki damskiej) - Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię towaru
w nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych.
Zamawiający wymaga aby wszystkie wymiany reklamacyjne odbywały się na koszt Wykonawcy.
Zasady dostarczania odzieży ochronnej:
Komplet odzieży ochronnej musi być dostarczony w opakowaniu foliowym z nazwiskiem i imieniem osoby dla której
jest przeznaczony, nie dopuszcza się przysyłania kompletów odzieży ochronnej bez wskazania odbiorcy.
Zadanie 2.
Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na trwałość
przedmiotu zamówienia obejmującej mocowanie paska, klamerki, szycie, pękanie cholewki, trwałość powłoki
zabezpieczającej cholewkę, odklejanie wyściółki, pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego zasad
użytkowania podanych przez producenta.
Zamawiający planuje odbiór większej części zamówienia w dwóch dostawach na podstawie szczegółowych zamówień
podając dokładną ilość z poszczególnego asortymentu, Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię
towaru w nieprzekraczającym terminie 35 dni roboczych od daty zamówienia.
Pozostałą ilość obuwia Zamawiający planuje odbierać w zamówieniach częściowych (dotyczy to zamówień
pojedynczych np. 1 para obuwia damskiego) - Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną partię towaru
w nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych.
znak sprawy: EZ/210/2104/2015
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Zamawiający wymaga aby wszystkie wymiany reklamacyjne odbywały się na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, zobowiązany jest do wymiany obuwia na odpowiednią numerację
w przypadku dostarczenia obuwia z zawyżoną lub zaniżoną numeracją, na swój koszt.

znak sprawy: EZ/210/2104/2015
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