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               Załącznik nr 1 
 
 
 
 

Opis przedmiotu dostawy 
do zaproszenia  NR EZ/210/1881/2016 z dnia 25.05.2016r. 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  Ilość 
kpl./szt. 

1. Garsonka damska (bluza + spodnie) w kolorze białym. 
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Bluza damska: 
Bluza damska z krótkim rękawem wykończonym lamówką, zapinana na zamek błyskawiczny 
rozdzielczy. 
W talii odcinana pasem, tył pasa prosty z przodu przechodzący w kształt „dzwonka” przeszyty 
pojedynczym ściegiem. 
Przód góry dopasowany do figury zaszewkami piersiowymi. Tył cięty przez środek, dopasowany  
do figury dwoma pionowymi zaszewkami od pasa. 
Z przodu jedna górna kieszonka z lewej strony oraz dwie dolne kieszonki wpuszczane, wlot kieszeni 
półokrągły. 
Dekolt do szpica, wykończony lamówką, obłożenie dekoltu przymocowane z tyłu ryglem o długości 
od 0,7 do 1 cm. 
Długość bluzy poniżej bioder. 
Szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym. 
Dół bluzy podwinięty podwójnie przeszyty ściegiem pojedynczym. 
Spodnie damskie: 
Spodnie długie, nogawki zwężające się delikatnie ku dołowi. 
Szwy boczne i pokroju stębnowane na dwu igłówce. 
W tali zamiast paska wszyty pas dzianinowy wysokości 11 cm z wszytą gumą, dopasowujący spodnie 
do figury. 
Pas wszyty overlockiem 5 nitkowym i przestebnowany na dwu igłówce. 
Dół spodni podwinięty podwójnie, podszyty pojedynczym ściegiem. 
Szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym. 
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2. Garnitur męski (bluza + spodnie)w kolorze białym. 
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Bluza męska: 
Bluza męska z długim rękawem, zapinana na napy, kołnierz wykładany stębnowany na dwu igłówce. 
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Krój luźny z dwoma cięciami poziomymi z tyłu i z przodu na wysokości klatki piersiowej i linii bioder, 
przeszyte dwu igłówką. 
Z lewej strony z  przodu klatki piersiowej wszyta w cięcie górna kieszonka, wpuszczona do środka, 
wykończona patką naszytą na karczek dwu igłówką. 
Dwie dolne kieszenie na linii ciecia wpuszczone do środka, worek kieszeniowy przeszyty stebnówką. 
Rękaw długi, dwuczęściowy zszyty na 5 nitkowym overlocku, przeszyty na dwu igłówce. 
Wszystkie części bluzy zszyte na 5-cio nitkowym overlocku. 
Dół rękawów i bluzy podwinięty przeszyty ściegiem pojedynczym. 
Spodnie męskie: 
Spodnie męskie długie z gumką wszytą w bocznych częściach paska ze szlufkami wzmocnionymi 
ryglami o długości od 0.7 do 1 cm.\Spodnie z pasem zapinane na zamek i guzik.\ 
Z tyłu spodni odcinany karczek przestębnowany na dwu igłówce, pod nim naszyte dwie kieszenie 
obszyte stębnówką dwu igłową zamocowane ryglem o długości od 0,7 do 1 cm. 
Przednie kieszenie półokrągłe wykończone plisą, przestębnowaną dwu igłówką, wzmocnione ryglami 
o długości 0,7 do 1 cm. 
Worek kieszeniowy nastębnowany na nogawkę stębnówką dwu igłową. 
Szwy wewnętrzne wykończone 5 nitkowym overlockiem. 
Szwy boczne, karczka i pokroju przeszyte ściegiem podwójnym na dwu igłówce. 
Dół spodni podwinięty podwójnie, podszyty pojedynczym ściegiem. 
 

3. Fartuch damski z długim rękawem w kolarze białym 
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Fartuch damski: 
Zapinany na termoodporne napy. 
Fartuch lekko dopasowany do figury cięciami francuskimi przez całą długość w przodzie i tyle. 
Po bokach lekko skośne kieszenie wpuszczone w cięcia. 
Pokrój szyi wykończony wykładanym kołnierzykiem. 
Szerokość fartucha regulowana paskami wszytymi z tyłu na wysokości talii. 
Dół modelu podwinięty podwójnie, stebnowany pojedynczym ściegiem, szwy wewnętrzne wykonane 
na overlocku 5 nitkowym. 
Długość 92 cm. 
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4. Fartuch męski z długim rękawem w kolorze białym.  
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Fartuch męski: 
Zapinany na termoodporne napy. 
Fartuch męski z długim rękawem, długość do kolan, szerokość fartucha regulowana paskiem z tyłu 
na napy. 
Z tyłu fartucha rozporek umożliwiający swobodne poruszanie się. 
Pokrój szyi wykończony wykładanym kołnierzykiem. 
Z przodu naszyte dwie dolne duże kieszenie i jedna mała górna po lewej stronie. 
Dół modelu podwinięty podwójnie, stebnowany pojedynczym ściegiem. 
Szwy wewnętrzne wykonane na overlocku 5 nitkowym. 
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5. Fartuch damski z krótkim rękawem w kolorze białym.  80 
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Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Fartuch damski: 
Zapinany na termoodporne napy. 
Fartuch lekko dopasowany do figury cięciami francuskimi przez całą długość w przodzie i tyle. 
Po bokach lekko skośne kieszenie wpuszczone w cięcia. 
Pokrój szyi wykończony wykładanym kołnierzykiem. 
Szerokość fartucha regulowana paskami wszytymi z tyłu na wysokości talii. 
Dół modelu podwinięty podwójnie, stebnowany pojedynczym ściegiem, szwy wewnętrzne wykonane 
na overlocku 5 nitkowym. 
Długość 92 cm. 

6. Fartuch damski z długim rękawem w kolorze granatowym. 
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Fartuch damski: 
Zapinana na termoodporne napy. 
Fartuch lekko dopasowana do figury cięciami francuskimi przez całą długość w przodzie i tyle. 
Po bokach lekko skośne kieszenie wpuszczone w cięcia. 
Pokrój szyi wykończony wykładanym kołnierzykiem. 
Szerokość fartucha regulowana paskami wszytymi z tyłu na wysokości talii. 
Dół modelu podwinięty podwójnie, stebnowany pojedynczym ściegiem, szwy wewnętrzne wykonane 
na overlocku 5 nitkowym. 
Długość 92 cm. 
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7. Bluza męska z długim rękawem w kolorze seledynowym. 
Konstrukcja tkaniny –osnowa 50 cm, wątek 25cm, splot 2x1 rządkowy. 
Gramatura minimum 180g/m². Skład: 50% bawełna, 50 % poliester. 
Kurczliwość w praniu o temperaturze 75°C (5 x) maksymalnie +/-2,5%. 
Wyrób dostosowany do prania przemysłowego. 
Wyżej wymienione parametry muszą zostać potwierdzone kartą danych technicznych wystawionych 
przez producenta tkaniny. 
Gotowy produkt musi posiadać Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej potwierdzonym przez 
producenta. 
Bluza męska: 
Bluza męska z długim rękawem, zapinana na napy, kołnierz wykładany stębnowany na dwu igłówce. 
Krój luźny z dwoma cięciami poziomymi z tyłu i z przodu na wysokości klatki piersiowej i linii bioder, 
przeszyte dwu igłówką. 
Z lewej strony z  przodu klatki piersiowej wszyta w cięcie górna kieszonka, wpuszczona do środka, 
wykończona patką naszytą na karczek dwu igłówką. 
Dwie dolne kieszenie na linii cięcia wpuszczone do środka, worek kieszeniowy przeszyty stebnówką. 
Rękaw długi, dwuczęściowy zszyty na 5 nitkowym overlocku, przeszyty na dwu igłówce. 
Wszystkie części bluzy zszyte na 5-cio nitkowym overlocku. 
Dół rękawów i bluzy podwinięty przeszyty ściegiem pojedynczym. 
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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 
 
 
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, 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 

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, 

- Potwierdzenie przez producenta Deklaracji Zgodności CE 

900 

2. Obuwie profilaktyczne męskie białe: 
- z przodu zabudowane, perforowane dopasowane do anatomicznego kształtu stopy, 

- cholewka, wierzch z naturalnej skóry obuwniczej, 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 

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, 
- Potwierdzenie przez producenta Deklaracji Zgodności CE. 
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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, na podstawie przekazanej przez Producenta tabeli rozmiarów. 
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 30 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 30 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. 
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. 
 
 


