Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w
uzgodnionych partiach , zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2.Wymagany termin realizacji dostawy do …. (według oferty wykonawcy)dni od
momentu zgłoszenia zapotrzebowania zgłaszanego przez osobę odpowiedzialną za
realizację umowy po stronie Zamawiającego drogą emaliową lub faxem.
3.Dostawy odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów BHP realizowane będą
transportem i na koszt Wykonawcy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości odzieży,
obuwia i artykułów BHP o 20% w stosunku do szacowanych ilości podanych w
tabeli nr.1 Rozliczenie będzie następowało w oparciu o cenę jednostkową wskazaną
w Ofercie Wykonawcy.
5.Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17 gmina Ostróda.
6.Podczas odbioru odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów BHP pracownik
Wykonawcy ma obowiązek przeliczenia odzieży roboczej w obecności
upoważnionych pracowników Zamawiającego i sporządzenia protokołu
odbioru/dostawy.
7.Dowodem zrealizowania dostawy częściowej będą dowody WZ wystawione
każdorazowo przez Wykonawcę i potwierdzone przez obie strony.
8.Umowa zostanie zawarta na 24 miesiące od dnia jej podpisania przez Strony.

Rodzaj /typ
Lp.

Asortyment

Buty ocieplane
1

2

Buty gumowe

Czapka ocieplana
3

4

Fartuch ochronny

Fartuch roboczy
5

6

7

8

Fartuch
spawalniczy przedni

Kamizelka
odblaskowa

Kask ochronny

Buty trzewiki męskie ocieplane
wykonane ze skóry bydlęcej ze stalowym
podnoskiem wytrzymałym na uderzenia
z energią min. 200J oraz zgniecenia do
15 kN oraz stalowa wkładka w
podeszwie. Klasy minimum S3. Wodo i
olejoodporne. Wnętrze trzewika
wykonane z dzianiny futerkowej,
wchłaniającej pot i antystatycznej.
Podeszwa wykonana z poliuretanu w
części piętowej cechująca się absorpcją
energii. Zgodne z normą PN-EN ISO
20346:2005. Dostępna rozmiarówka od
40 do 49
Buty gumowe ocieplane. Podeszwa ze
wzorem zwiększająca przyczepność.
o
Zapewniające komfort pracy przy -30 C.
Klasy S5 antyprzebiciowe.
czapka zimowa bez daszka, dzianinowa
lub 100% nylon/PVC z nausznikami.
Zgodna z norma EN 340 „Odzież
ochronna. Wymagania ogólne” i PN-P84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Zgodna Dyrektywą Rady
Europy 89/686/EWG.
65% poliester, 35% bawełna, 2 kieszenie
zewnętrzne+ kieszonka na klatce
piersiowej, zapinany na guziki, kolor
zielony
65% poliester, 35% bawełna, 2 kieszenie
zewnętrzne + kieszonka na klatce
piersiowej, zapinany na guziki, kolor
niebieski Fartuch powinien spełniać
wymagania zawarte w normie EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. ubranie
robocze”. Na kieszonce na klatce
piersiowej napis RUDNO.
Skóra licowa bydlęca wykończona
powłoką poliuretanową, grubość skóry
od 1,4 do 2,4 mm zapinany na klamry
zgodny z normą EN 470-1
Kamizelka odblaskowa , kolor
pomarańczowy , 100% poliester. Zgodna
z normą PN-EN 471.
Na kamizelce na plecach należy
umieścić napis RUDNO o wymiarach
liter 6 cm x 4 cm.
z atestem, spełniający normy i przepisy
BHP, wierzba z regulacją, pasek

Ilość
razem
Na 24
miesiące
Razem
Ogólnie

Jednostka
miary

Okres
używalności

para

2 lata

140

para

2 lata

100

szt.

2 lata

230

szt.

2 lata

4

szt.

2lata

21

szt.

Do zużycia

7

szt.

Do zużycia

600

Kurtka ocieplana
9

Kurtka ocieplana
pracownicy biurowi
–stanowiska
wymagające pracy
w terenie)
10

11

12

13

Maseczka ochronna
p. pyłowa

Maska ochronna
drogi oddychowe
Ocieplacz
(pracownicy
biurowi –
stanowiska
wymagające pracy
w terenie)

Ocieplacz
(kierowca)

14A

podbródkowy. Zgodny z normą EN
397:1997/A1 :2002
poliester 40 %, bawełna 60 %, gramatura
250 g/m2, kurczliwość 2%, ocieplina
pikowana 170 g/m2, min.
4 kieszenie , kaptur chowany w kołnierz,
kolor niebieski ,na plecach napis RUDNO
o wymiarach liter 6 cm x 4 cm. Kolor liter
biały
Kurtka ocieplana kolor czarny wykonana
z poliester 96% i 4% elastyn Softshell z
membraną TPU 10000mm, zapinana na
suwak do końca (łącznie z kołnierzem) z
dodatkowym zapięciem i listwą na napy.
Rękawy wykończone zapięciem na rzep.
Podwójnie ocieplana polarem.
Zawieszka na kołnierzu. Kaptur
przypinany na napy. Wiatro i
deszczoodporna, zapewniająca komfort
o
pracy na mrozie do -30 C. Materiał
2
oddychający 3000g/m /24h. Na kurtce
na lewej piersi umieścić napis RUDNO
Sp. z o.o.. Zgodne z normą EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Dostępne rozmiary od XS do
XXXL.
Półmaska kopułowa konstrukcja z
podwójnej usztywnionej warstwy
włókniny o niskiej oporności
oddychania. Regulacja szczelności w
części nosowej poprzez stalową
nakładkę. Brzegi pod częścią nosową
wzmocnione pianką uszczelniającą.
Zgodne z normą EN149-2001+A1:2009
Maska trójwarstwowa z polipropylenu
na gumkę
Ocieplacz z długim rękawem kolor
czarny. Na ocieplaczu na prawej piersi
umiejscowiona nazwa RUDNO. Tkanina:
softshell z systemem M-proof 8000.
Deszczo i wiatroodporna. Zgodne z
normą EN 340 „Odzież ochronna.
Wymagania ogólne” i PN-P-84525
„Odzież robocza. Ubranie robocze”.
Dostępna rozmiarówka od XS do XXXL
Ocieplacz z odpinanymi rękawami w
kolorze pomarańczowo-granatowym z
certyfikowanymi pasami odblaskowymi
umiejscowionymi w pasie i przy dolnej
krawędzi, zapinany na suwak do końca
(łącznie z kołnierzem) dwie kieszenie.
Przedłużany tył.. Zawieszka na kołnierzu.
Wiatro i deszczoodporny zapewniający
o
komfort pracy na mrozie do -30 C. Na
ocieplaczu na plecach należy umieścić
napis : RUDNO o wymiarach liter 6 cm x

szt.

Do zużycia

190

1szt

2 lata

50

1 szt.

2 lata

22

1szt.

Do zużycia

7400

1szt

Do zużycia

20 000

1szt.

2 lata

14

14B

Ocieplacz
(Pomocnik
kierowcy
,sortownia,
składowisko)

Ocieplacz
(Mechanicy)
14C

Okulary ochronne
15

4 cm w odległości 15 cm od dołu
kołnierza. Tkanina o wysokiej
odporności na zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne Możliwość prania
o
przemysłowego 60 C i suszenia
mechanicznego. Zgodne z normą EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Dostępna rozmiarówka od M
do XXXL
Ocieplacz bez rękawów w kolorze
pomarańczowo-granatowym z
certyfikowanymi pasami odblaskowymi
umiejscowionymi w pasie i przy dolnej
krawędzi, zapinany na suwak do końca
(łącznie z kołnierzem) dwie kieszenie.
Przedłużany tył.. Zawieszka na kołnierzu.
Wiatro i deszczoodporny zapewniający
o
komfort pracy na mrozie do -30 C. Na
ocieplaczu na plecach należy umieścić
napis : RUDNO o wymiarach liter 6 cm x
4 cm w odległości 15 cm od dołu
kołnierza. Tkanina o wysokiej
odporności na zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne Możliwość prania
o
przemysłowego 60 C i suszenia
mechanicznego. Zgodne z normą EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Dostępna rozmiarówka od M
do XXXL
Ocieplacz bez rękawów w kolorze
czarnym zapinany na suwak do końca
(łącznie z kołnierzem) dwie kieszenie.
Przedłużany tył.. Zawieszka na kołnierzu.
Wiatro i deszczoodporny zapewniający
komfort pracy na mrozie do -30 oC. Na
ocieplaczu na plecach należy umieścić
napis : RUDNO o wymiarach liter 6 cm x
4 cm w odległości 15 cm od dołu
kołnierza. Tkanina o wysokiej odporności
na zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne Możliwość prania
przemysłowego 60oC i suszenia
mechanicznego. Zgodne z normą EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Dostępna rozmiarówka od M
do XXXL
Okulary ochronne z soczewkami z
polikarbonu chroniącymi przed
odpryskami i promieniowaniem UV.
Zgodne z normą EN 166:2001, dostępne
w dwu wariantach zwykłe i
przyciemniane.

2 szt.

4 lata

60

2 szt.

4 lata

214

2 szt.

4 lata

12

1szt.

Do zużycia

420

16

17

18

19

20

21

Płaszcz
przeciwdeszczowy

Rękawice robocze
podgumowane
(zwykłe)

Rękawice
ocieplane

Rękawice robocze
skórzane

Rękawice robocze
skórzane(zimowe)

Rękawice ochronne
spawalnicze

22

Trzewiki robocze

Płaszcz przeciwdeszczowy
pomarańczowo granatowy z pasami
odblaskowymi wykonany z
dwuwarstwowego PCV o grubości
minimum 0,2 mm, wodoszczelne szwy,
zapinany na zamek kryty plisą zapinaną
na napy. Kaptur wszyty na stałe,
ściągany sznurkiem w części twarzowej.
Szerokość mankietu regulowana napami.
Dwie duże kieszenie. Pod rękawami
otwory wentylacyjne. Odporny na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.
Przeznaczony do pracy ciągłej w deszczu.
Zgodny z normą EN 340 „Odzież
ochronna. Wymagania ogólne” i PN-P84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Na plecach napis RUDNO o
wymiarach 10cm x 4cm.Kolor liter biały.

1szt.

Do zużycia

180

para

Do zużycia

74 000

para

Do zużycia

1900

dzianinowe, powlekane NITRYLEM, ze
ściągaczem, pięcioplacowe
Dziane, wykonane z akrylu, ocieplane
powlekane spienionym lateksem,
mankiet: elastyczny ściągacz CE
Kategoria I EN 420 Zastosowanie:
Wszelkiego rodzaju prace w środowisku
suchym , w warunkach niskich
temperatur
Rękawice robocze wzmocnione skórą
kozią licową. Część chwytna wykonana z
jednego kawałka skóry. Wierzch i
mankiet wykonany z drelichu z
podszewką wewnątrz. Zgodne z normą
EN420.
Rękawice robocze ze skóry koziej.
Wierzch wykonany z dzianiny z
ocieplaną podszewką wewnątrz. Zgodne
z normą EN420 EN 388
Rękawice ochronne spawalnicze
całodłonicowe. Wykonane ze skóry
świńskiej licowej. Mankiet z dwoiny
bydlęcej, wypodszewkowane grubą
wkładką. Zgodne z normą EN
12477:2001, EN 12477:2001 / A1:2005
Trzewiki robocze męskie wykonane ze
skóry bydlęcej ze stalowym podnoskiem
wytrzymałym na uderzenia z energią
min. 200 J oraz zgniecenia do 15 kN oraz
stalowa wkładka w podeszwie. Klasy
minimum S3. Wodo i olejoodporne.
Wnętrze trzewika wykonane z
przewiewnej tkaniny zapobiegającej
otarciom, wchłaniającej pot i
antystatycznej. Podeszwa wykonana z
poliuretanu. Podpodeszwa
antyelektrostatyczna z miękkiej

para

Do zużycia

1600

para

Do zużycia

1400

para

Do zużycia

20

Ubrania ocieplane spodnie
23

Ubrania ocieplane bluza
24

włókniny – softvlies. Zgodne z normą
PN-EN ISO 20346:2005. Wyposażone w
integralny element odblaskowy w części
tylnej ponad pietą oraz dwa elementy
odblaskowe na każdym z boków na
wysokości wiązania. Uchwyty na
sznurowadła. Dostępna rozmiarówka od
40 do 49 Przeznaczone do pracy ciągłej
w warunkach ciężkich, o wysokiej
odporności na uszkodzenia
mechaniczne.
Spodnie ocieplane długie w kolorze
granatowym z dwiema kieszeniami
bocznymi, elastyczny pas (ściągacz). Na
każdej nogawce spodni umieszczony
certyfikowany pas odblaskowy w kolorze
srebrnym 40 cm od dolnej krawędzi
nogawki. Wymagane dodatkowe
wzmocnienia na kolanach . Szwy spodni
muszą być potrójne w miejscach
narażonych na rozerwanie wymagane
jest dodatkowe wzmocnienie. Wiatro i
deszczoodporne, zapewniające komfort
o
pracy na mrozie do -30 C. Tkanina:
100% bawełniana. Pranie przemysłowe
o
60 C i suszenie mechaniczne. Zgodne z
normą EN 340 „Odzież ochronna.
Wymagania ogólne” i PN-P-84525
„Odzież robocza. Ubranie robocze”.
Dostępna rozmiarówka od M do XXXL

12 miesięcy
1 para

2 szt.

470

4 lata

160

Bluza ocieplana kolor pomarańczowogranatowa z certyfikowanymi pasami
odblaskowymi umiejscowionymi na
rękawach powyżej łokcia, w pasie i przy
dolnej krawędzi, zapinana na suwak do
końca (łącznie z kołnierzem). Dwie
kieszenie boczne, Rękawy ze
ściągaczem. Zawieszka na kołnierzu.
Wyposażona w kaptur. Wiatro i
deszczoodporna, zapewniająca komfort
o
pracy na mrozie do -30 C. Na kurtce na
plecach należy umieścić napis : RUDNO
o wymiarach liter 6 cm x 4 cm w
odległości 15 cm od dołu kołnierza.
Tkanina odporna na zabrudzenia i
uszkodzenia mechaniczne. Pranie
o
przemysłowe 60 C i suszenie
mechaniczne. Zgodne z normą EN 340
„Odzież ochronna. Wymagania ogólne” i
PN-P-84525 „Odzież robocza. Ubranie
robocze”. Dostępna rozmiarówka od M
do XXXL
2 szt.

4 lata

160

Ubrania
mechaników
(olejoodporne,
trudnopalne)

26

27

Ubranie
wodoodporne dla
pracowników przy
myciu i dezynfekcji

Spodnie 100% bawełny przystosowane
do pracy na warsztacie mechanicznym.
Wzmocnione kolana oraz krok. Szwy
potrójne, dwie kieszenie po jednej z
każdej strony, oraz kieszenie boczne po
jednej na każdym udzie . Bluza z długim
rękawem zapinana na napy lub zamek
błyskawiczny. Dwie kieszenie po jednej z
boków bluzy oraz zawieszka w
kołnierzyku. Mankiety regulowane na
napy. Na plecach napis RUDNO o
wymiarach 10cm x 4cm.Kolor liter biały.
Tkanina 100% bawełna trudnopalna
2
gramatura nie mniej niż 380 g/m . Kolor
granatowy lub czarny.
Ubranie wodooporne przeznaczone do
wierzchniej
izolacji
pracownika
myjącego chemicznie i ciśnieniowo
gorącymi czynnikami.
Spodnie na szelkach plus bluza z
kapturem i ściągaczami lub kombinezon
integralny. Kolor zielony

Do zużycia
(ubrania do
prac
spawalniczych
i ślusarskich)

1Kpl

1kpl
Kombinezon
przeciwpyłowy dla
pracowników
sprzątających halę
sortowni

28

Biały
ochronny
kombinezon
przeciwpyłowy do zastosowań w
środowiskach o dużym zapyleniu.
Spełniający wymogi norm:
 Typ CE 5 i 6 – ochrona przed
niebezpiecznym
pyłem
i
rozbryzgami cieczy
 EN-1073-2:2002 – ochrona
przed
stałymi
cząstkami
materiałów radioaktywnych
Kombinezon wykonany z niskopylącego
oddychającego
materiału
zapewniającego
wysoki
komfort
użytkownikowi.
Wyposażony
w
dwustronny błyskawiczny zamek oraz
elastyczne
ściągacze
(mankiety,
nogawki, pas, kaptur), które pozwalają
na
precyzyjne
dopasowanie
kombinezonu do ciała.

1szt

16

Do zużycia

Do zużycia

14

100

