Załącznik nr 3
SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odzieży roboczej
dla uczniów odbywających staż w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Dostarczona odzież i obuwie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.
2. Każdy produkt powinien posiadać „wszywkę” lub załączoną dokumentację pozwalającą
określić skład surowcowy, z jakiego został wykonany.
3. Do każdego produktu Wykonawca dołączy Tabelę rozmiarów.
4. Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi dysponować dużą
gamą rozmiarów oferowanej odzieży roboczej i obuwia, gdyż dostarczany asortyment ma
być dostosowany wymiarowo do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika stażu.
5. W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy ilości
i rozmiary zamawianych ubrań na podstawie Tabeli rozmiarów odzieży i obuwia, którą
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej Oferty. Dostawa nastąpi
w następujących terminach:
5.1. Do 30 czerwca 2020 r. – 28 kompletów ubrań (w asortymencie i ilościach
określonych w załączniku nr 1 do umowy)
5.2. Do 29 lipca 2020 r. nie wcześniej niż 24 lipca 2020 roku – 34 komplety ubrań (w
asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy)
6. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
o 35%.
1.

ilości

ubrań

maksymalnie

Kombinezon 2-częściowy „Typ szwedzki” – kpl. 34
 komplet składa się z bluzy i spodni typu ogrodniczki
 zarówno bluza jak i spodnie powinny posiadać bardzo mocne podwójne szycie,
stabilność kolorów i rozmiarów, nawet po wielokrotnym praniu
 komplet powinien charakteryzować się funkcjonalnością i estetyką wykonania
 skład materiału: poliester nie więcej niż 65% i bawełna nie mniej niż 35%,
gramatura nie mniej niż 270g/m2
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 bluza: z długim rękawem, zapinana na guziki, na frontowej stronie duże
kieszenie zapinane na rzep, z możliwością regulacji szerokości rękawa przy
mankiecie, na dole bluzy gumka ściągająca
 spodnie ogrodniczki z wygodnym i praktycznym systemem regulacji obwodu
pasa oraz w długości szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę,
z co najmniej dwiema bocznymi kieszeniami, jedną na nogawce oraz dwoma
kieszeniami w górnej partii spodni, w tym jedna zapinana.
2. Kurtka robocza – szt. 34
 wykonana z tkaniny wodoodpornej, chroniącej przed wiatrem w chłodne dni,
nie krępującej ruchów
 wzmocniona podszewką
 zapinana na zamek błyskawiczny
 posiadająca minimum 2 kieszenie
3. Koszulka/T-shirt męski uniwersalny z krótkim rękawem – szt. 34
 materiał: 100% wysokogatunkowej bawełny, jednołożyskowej
 gramatura: 170-200 g/m2
 brak bocznych szwów,
 wzmocniony lycrą ściągacz.
 taśma wzmacniająca szwy wewnętrzne
 dostępna co najmniej w kolorze: czarny, granatowy, niebieski
4.

Czapka z daszkiem – szt. 26
 100% bawełna
 gramatura min. 250-300 g/m2
 usztywniany daszek i przód czapki
 zapinana na rzep z regulacją obwodu
 6-panelowa
 dostępna co najmniej w kolorze: czarny, niebieski, granatowy, szary

5.

Kask/hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS wysokiej wytrzymałości – szt. 8
 ważący do 300g


regulacja obwodowa pasa głównego w zakresie 53-64 cm za pomocą
przesuwnego zapięcia
 3 punktowa regulacja głębokości więźby zapewniająca dostosowanie do
każdego rozmiaru głowy
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 6-punktowa więźba tekstylna z terylenu dopasowująca się do kształtu głowy
użytkownika
 swobodny przepływ powietrza dzięki wentylacji umieszczonej z przodu i tyłu
hełmu
 w części przedniej bawełniany napotnik pokryty porowatym poliuretanem
 otwory w
akcesoriów

bokach

hełmu

umożliwiające

zamocowanie

dodatkowych

 przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20oC do +50oC
 odporny na odprysk stopionego metalu oraz na boczne odkształcenia
 spełnia wymagania normy EN 397
6.

Rękawice ochronne – szt. 34
 wykonane z wysokiej jakości skóry koziej licowej
 wierzch wykonany elastycznej tkaniny
 całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry
 zapięcie na rzep w nadgarstku
 popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych

7.

Półbuty ochronne skórzane – szt. 34
 wykonane ze skóry bydlęcej


buty typu półbut, sięgające przed kostkę



podeszwa wykonana z PU/TPU olejoodporna, benzynoodporna,
antyelektrostatyczna



absorbcja uderzeń pod pietą



stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenie do
15kM
kategoria S1 SRC





8.

spełniają wymagania norm EN 20345, EN 20344
Garnitur męski – szt. 20
 spodnie z prostymi nogawkami, bez mankietów, z kieszeniami zapinane
z przodu na zamek i jeden lub dwa guziki, wykończone paskiem ze szlufkami,
kolor: czarny, odcienie szarości lub granatu


9.

marynarka: klasyczny fason, na podszewce, długi rękaw.

Kostium damski – szt. 8
 spodnie: fason klasyczny, lekko zwężane do dołu, bez mankietów,
z kieszeniami, zapinane z przodu na zamek i jeden lub dwa guziki,
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wykończone paskiem ze szlufkami, kolor: czarny, odcienie szarości lub
granatu


żakiet: fason klasyczny, na podszewce, długi rękaw.

10. Koszula męska – szt. 8
 wyjściowa z krótkim rękawem


gramatura 100-130g/m2



dostępna co najmniej w dwóch kolorach, w tym wymagany biały i błękitny



zapinana na guziki



skład materiału: nie mniej niż 50% bawełna



klasyczny kołnierzyk ze stójką

11. Koszula damska – szt. 8
 wyjściowa z krótki rękawem
 gramatura 100-130g/m2
 dostępne co najmniej w dwóch kolorach, w tym wymagany biały i błękitny
 koszula zapinana na guziki
 cięcia dopasowujące sylwetkę
 skład materiału: nie mniej niż 50% bawełna
 klasyczny kołnierzyk ze stójką
12. Buty męskie – szt.20
 buty w jednolitym czarnym kolorze ze skóry naturalnej
 wnętrze buta i wkładka z materiału
 typ sportowy
 wysokość: do kostki
 płaska podeszwa
13. Buty damskie – szt. 8
 buty w jednolitym czarnym kolorze ze skóry naturalnej
 wnętrze buta i wkładka z materiału
 typ baleriny
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