Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015r. w sprawie
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo zamówień
publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

Nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.362-4/WZ/2017

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
I.

Zamawiający:
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu,
ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
Tel. 56 664-40-35, fax: 56 664-40-37, e-mail: rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl.

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa herbaty, specjalnej odzieŜy roboczej i dodatków, obuwia ochronnego dla
pracowników ZDW i RDW w 2017r.
CPV 35113400-3
CPV 18100000-0

OdzieŜ ochronna i zabezpieczająca
OdzieŜ branŜowa, specjalna odzieŜ robocza i dodatki

III. Zakres rzeczowy zamówienia i warunki przyszłej umowy:
1. Zamówienie obejmuje dostawę (zakup) herbaty, odzieŜy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i
środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy odzieŜ roboczą i ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej:
a) w zaleŜności od złoŜonego zamówienia, sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, mieszczącej
się pod następującymi adresami:
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-085 Bydgoszcz
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław;
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń;
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola;
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 maja 61, 870-200 Wąbrzeźno;
- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek;
- Rejon Dróg Wojewódzkich w śołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.
Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas transportu obciąŜają Wykonawcę.
Zamawiający wymaga dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 700 do
1500.
b) wymagany asortyment, określony w ZAŁĄCZNIKU NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w ciągu 10 dni roboczych. Zamówienia będą realizowane partiami według potrzeb
zamawiającego do wykorzystania kwoty umowy lub upływu terminu 31.12.2017r.
c) w ilościach i cenach określonych w FORMULARZU OFERTOWYM;
d) w odpowiednich rozmiarach dostosowanych do wymiarów indywidualnych pracowników.
3. Wykonawca ustala na swój koszt rozmiary dla poszczególnych pracowników, niezbędne
do realizacji zamówienia, w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego
i w terminach z nim uzgodnionych.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza na swój koszt do siedziby Zamawiającego
po jednej sztuce asortymentu odzieŜy i obuwia roboczego określonego w formularzu ofertowym
w celu akceptacji.

5.

6.

7.

Po zrealizowaniu zamówienia lub w przypadku niezaakceptowania ww. asortymentu Wykonawca
na swój koszt odbiera go z siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarcza do akceptacji ww.
asortyment w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. W przypadku
niedostarczenia wzorów w ww. terminie oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy uzupełnia, na swój koszt, ewentualne braki
ilościowe lub wymienia wadliwą odzieŜ roboczą i ochronną, obuwie robocze i środki ochrony
indywidualnej (w tym wykonane niezgodnie z wymiarami pracowników lub wykonane niezgodnie
z przedstawionymi wzorami) na wolne od wad.
Zamawiający:
- moŜe przed podpisaniem umowy, śądać od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości 10% jej wartości brutto,
- w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy, dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego
asortymentu dostarczonego przez wykonawcę.
Kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wartości brutto umowy, za kaŜdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
- za zwłokę w uzupełnianiu stwierdzonych braków ilościowych lub w wymianie wadliwej odzieŜy
roboczej i ochronnej na wolną od wad – 0,2% wartości brutto umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
- w przypadku odstąpienia od wykonywania umowy, z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – 10%
wartości umowy brutto.
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy bez śladów uŜytkowania.

8.
9.
10. Wykonawcy składający oferty do niniejszego postępowania są zobligowani przez Zamawiającego do

dołączenia do swojej oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów
opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia tj. odnośnie wymiarów, gramatury, składu surowcowego oraz
innych wymienionych przy opisie towaru.

IV. Formularz ofertowy naleŜy składać:
W siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu,
ul. Polna 113, 87-100 Toruń.
- osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl),
- za pośrednictwem fax-u (56) 664-40-35.
V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych: Barbara Biskup – (56) 664-40-35,
- w sprawach proceduralnych: Andrzej Kostrzewski – (56) 664-40-35.
VI. Termin realizacji zamówienia
Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
Termin zrealizowania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

VII. Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę na podstawie wystawionej
faktury, w ciągu 21 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie
datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
VIII. Inne dane:
1. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Za cenę oferty uwaŜać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty (stosownie do danego
zadania). Cena jest to wartość wyraŜona w pieniądzu w walucie PLN wraz

z podatkiem VAT (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177
poz. 1054 z późn. Zmianami). KaŜdy wykonawca moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie
moŜe jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz ofertowy winien być wypełniony w kaŜdej
pozycji. Ceny oferty nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia oraz
powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia
w szczególności koszt transportu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
c) Cena wina być wyraŜona w złotych polskich. Ceny naleŜy podawać w zaokrągleniu do pełnych
groszy.
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się w przyjętymi
kryteriami:
- kryterium ceny – najniŜsza cena:
Zasada przyznawania punktów w kryterium ceny, polegać będzie na porównywaniu oferty
z najniŜszą ceną brutto do oferty ocenianej;
- kryterium jakości - akceptacja przez Zamawiającego wzorów asortymentu odzieŜy i obuwia
roboczego określonych w formularzu ofertowym.
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości
wymogom Zamawiającego - BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE!
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym
ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert
za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy moŜliwości
finansowych Zamawiającego.
c) Oferta musi być kompleksowa. Ofert niepełne, nie spełniające wymogów zawartych
w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.
d) JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty,
do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych
nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych uprzednio ofertach.
3. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
b) W przypadku podpisania umowy, kwota umowy równa będzie środkom, jakie Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
c) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości odzieŜy roboczej oraz asortymentu, wynikającą z
aktualnego zapotrzebowania, jednakŜe do kwoty jaką dysponuje Zamawiający.
4. Do formularza oferty naleŜy dołączyć:
a) FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
b) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone
pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
IX. Termin złoŜenia oferty
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie z wymaganymi dokumentami i załącznikami do
siedziby Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. 56/ 66-44-035 do dnia
15.03.2017r. godz. 1000 .

Leszek Gościniak
--------------------------------podpisał Kierownik RDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1 - KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY
Kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza Vizwell VWJK67 K o intensywnej widzialności
- Wykonana z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporna i wiatroodporna
- Kaptur ze sznurkiem ściągającym, przypinany na zatrzaski
- Szwy uszczelnione, klejone
- Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski
- Elastyczne ściągacze na nadgarstkach
- Szczelina wentylacyjna na plecach
Spodnie Vizwell VWJK68 przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności
- Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporne i wiatroodporne
- Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny ściągacz w pasie, bez podszewki
- Dół nogawek zapinany na zatrzask
Normy dotyczące ubrań ostrzegawczych o intensywnej widzialności

PN- EN 471 OdzieŜ ostrzegawcza o intensywnej widzialności do uŜytku profesjonalnego

PN-EN 343 OdzieŜ ochronna chroni przed deszczem

ZADANIE NR 2 - UBRANIE LETNIE (KURTKA + SPODNIE)
Spodnie robocze ostrzegawcze Vizwell VWTC64BON
- Kolor: fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym
- Wykonane z materiału: 60% bawełny, 40% poliestru, 280g/m2
- Materiał Codura na kolanach i na brzegach
- Szlufki na pasek, cztery kieszenie przednie
- Kontrastowy kolor w pasie i na nogawkach
- Kieszenie na nakolanniki z Cordury
- Cztery kieszenie boczne
- Dwie kieszenie tylne
- Na nogawkach wielofunkcyjne kieszenie na narzędzia
- Dwie kieszenie skośne
- Wytrzymałe szlufki
Kurtka ostrzegawcza Softshell Vizwell VWJK135ON
- Wykonana z trójwarstwowego, wodoodpornego materiału Softshell
- Odporność na wodę: 8000 mm słupa wody
- Oddychalność: 1000g
- Taśma odblaskowa: szerokość 2"
- Zapinana na zamek na całej długości
- Na piersi wszywana kieszeń zapinana na zamek
- Dolne kieszenie wszywane
- Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające na regulację
- Chowana kieszeń na identyfikator
- U dołu kurtki ściągacz
- Odpinany kaptur

- W kolorze: pomarańczowym i granatowym
ZADANIE NR 3 - TRZEWIKI OCHRONNE
Trzewiki robocze Beta 7243B
- WIERZCH: Skórzany
- PODESZWA: Poliuretanowa, antypoślizgowa
- PODNOSEK: Stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: Stalowa o duŜej elastyczności
- WKŁADKA: Typu Carbon
- Buty antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w części piętowej
- Podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
- Odporność na zaginanie > 60,000 zgięć
ZADANIE NR 4 - CZAPKA Z DASZKIEM
Czapka z daszkiem odblaskowa Vizwell VWOT229
- Kolor: fluorescencyjny pomarańczowy
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Odblaskowy pasek dookoła daszka i po bokach głowy
- Regulacja na rzep
- Siateczkowy materiał umoŜliwia szybkie odprowadzanie ciepła w czasie upałów
ZADANIE NR 5 - CZAPKA OCIEPLANA
Czapka odblaskowa Vizwell VW21503O
- Kolor: pomarańczowy
- Wykonana z materiału: 100% akrylu
- Jeden rozmiar uniwersalny
ZADANIE NR 6 - UBRANIE OCIEPLANE (KURTKA + SPODNIE)
Kurtka ostrzegawcza Beta VWJK05B-FC13O z podpinką polar
W kolorze – fluorescencyjnym pomarańczowo/granatowym
KURTKA ZEWNĘTRZNA
- Wykonana z materiału: 100% poliestru Oxford ripstop 300D powlekanego poliuretanem
- Podszewka kurtki zewnętrznej – 100% poliestru
- Po bokach u dołu kurtki wywietrzniki zapinane na guziki
- Prawa kieszeń na piersi na telefon komórkowy
- Ukryta kieszeń z zapięciem na zamek
- Elastyczny sznurek u dołu kurtki pozwalający na regulację
- Lewa kieszeń na piersi z patką i schowanym zamkiem
- Mankiety z zapięciem na rzepy pozwalającym na regulację
KURTKA WEWNĘTRZNA – PODPINKA POLAR
- Wykonana z nie mechacącego się polaru
- Podszewka z siateczki – 100% poliestru
- Zapinana na zamek na całej długości
- Elastyczne mankiety, elastyczny sznurek u dołu kurtki
- Dwie ukośne dolne kieszenie zapinane na zamek
- Kolor fluorescencyjny polaru zgodny z kolorem kurtki zewnętrznej
Spodnie robocze na szelkach Vizwell VWTC08B
- Wierzch: poliester/bawełna
- Taśma odblaskowa: 65% poliestru, 35% bawełny, z powłoką ( szklane mikrokulki), szerokość: 2"
- Regulowany pas

- Elastyczne szelki ze sprzączkami
- Kieszeń na piersi zapinana na zamek
- Dwie kieszenie ukośne
- Na prawej nogawce kieszeń na przymiar, uchwyt na młotek
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła nogawek, jedna w pasie
- Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
- Pokrowiec na identyfikator
ZADANIE NR 7 - BLUZA DRESOWA Z KAPTUREM
Bluza ostrzegawcza z kapturem Vizwell VWFC14
- Wierzch: 65% poliester, 35% bawełna
- Taśma odblaskowa: szerokość 2"
- W kolorze: pomarańczowym
- Dwie kieszenie z przodu
- Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny
- Ściągacz na kapturze
- Mankiety Ŝebrowane z dzianiny
- Dół obramowany ściągaczem Ŝebrowym
- Sznureczek do kaptura
- Elastyczny dół i mankiety
ZADANIE NR 8 - KURTKA ROBOCZA DEDYKOWANA NA LATO
Kurtka robocza Vizwell VWTC06B ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym
- Wierzch: bawełna/poliester 280g/m2
- Taśma odblaskowa: 100% poliester z powłoką ( szklane mikrokulki), szerokość: 2"
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i rękawów
- Zapinana na zamek
- Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek
- Mankiety regulowane na rzep
- Na ramieniu kieszeń z miejscem na długopis i zapinana na zamek
- Ukryta kieszeń na identyfikator
- Gumka ściągająca w talii
ZADANIE NR 9 - KURTKA SOFTSHELL DLA KADRY BIUROWEJ WYZNACZONEJ W
ZARZĄDZENIU 23/2013 ZDW
Kurtka Softshell ostrzegawcza z odpinanym kapturem Vizwell VWJK177YN
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego i oddychającego materiału Softshell
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i na rękawach
– Wodoodporne zamki na froncie kurtki i na wszystkich kieszeniach
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na regulację
ZADANIE NR 10 - BUTY SKÓRZANE OCIEPLANE
Trzewiki robocze skórzane ocieplane Beta 7243PL
- PODESZWA: poliuretanowa, antypoślizgowa
- PODNOSEK: stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: ze stali nierdzewnej o duŜej elastyczności
- WKŁADKA: Typu Carbon
- wykonane ze skóry
- ocieplane futerkiem
- wodoodporne
- buty antyelektrostatyczne

- absorbcja energii w części piętowej
- podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
- odporność na zginanie >60 000 zgięć
- Wielowarstwowa podszewka, bardzo przewiewna, o wysokich właściwościach absorpcji i desorpcji
wody i duŜej odporności na ścieranie
- zgodny z normą EN 20345
ZADANIE NR 11 – KOSZULKA (T-SHIRT)
T-Shirt ostrzegawczy Vizwell VWTS10-AO
- Kolor: pomarańczowy
- Materiał: 100% materiał coolpass
- Tkanina Coolpass
- Wzmocnione szwy kieszeni
- Usztywnienie wokół kołnierzyka podnoszące komfort uŜytkowania
- Kieszeń na lewej piersi.
ZADANIE NR 12 – RĘKAWICE
Rękawice do zastosowań ogólnych Beta PB8010 - COLOSSUS
- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet
- Rękawice wykonane zostały jako kombinacja wysokiej jakości ,bardzo trwałej naturalnej skóry oraz elastycznego i
oddychającego materiału. W konsekwencji zapewniają odporność na ścieranie i skuteczną ochronę wnętrza dłoni
przed skaleczeniem i swobodę ruchów.
- Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawicę do dłoni oraz podnoszą komfort wykonywanej
pracy.

Rękawice ocieplane K2 Beta PA7314
- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Thinsulate
- Przeznaczeniem tego typu rękawic jest ochrona dłoni podczas obsługi maszyn lub pracy z uŜyciem
narzędzi w warunkach niskich temperatur. Wykonane zostały z naturalnej, gładkiej, wysokogatunkowej
skóry licowej oraz bardzo elastycznego, ocieplanego materiału zapewniającego dłoniom wysoki
komfort pracy.
- Wnętrza rękawic są dokładnie izolowane termicznie materiałem Thinsulate.
- Rękawice posiadają długie, elastyczne mankiety ze ściągaczami, które stanowią skuteczną ochronę
przed dostawaniem się chłodu do ich wnętrza, a jednocześnie zabezpieczają je przed zsuwaniem się z
dłoni.
Rękawice Beta SL8282 - DRUZUS
- Wnętrze dłoni i końcówki palców chronione miękka syntetyczną skórą. Wierzch elastyczny i
przewiewny. Knykcie chronione przez pogrubienie materiału wewnętrznym wszyciem amortyzującej
podszewki z miękką pianką .
- Normy/poziom odporności : EN420; EN388:2131
- Materiał : Skóra syntetyczna Protech, Bignet
Rękawice Beta PU-NY-FD2 z powłoką z poliuretanu
– Powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom właściwości antyelektrostatyczne.
– Chroni przed brudem i drobnymi urazami.
– Zręczność rąk jest utrzymana na wysokim poziomie.
- Materiał: Poliuretan
- Rękawice spełniają następujące normy bezpieczeństwa:
EN 420 – Ogólne wymagania dla rękawic ochronnych
EN 388 – Ochrona przed zagroŜeniami mechanicznym

Rękawice ochronne Beta GA8912-8 dla operatorów pił łańcuchowych. SHERPA
- Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet, Armortex, Nova
- Wykonane ze skóry naturalnej, dodatkowo z zastosowaniem techniki łączenia wielu materiałów. Lewa
rękawica jest wyposaŜona na grzbiecie dłoni w warstwę ochronną przed przecięciem piłą łańcuchową. Ta
warstwa jest wykonana z materiału Armortex, czyli kompozycji włókna szklanego o wyjątkowej
odporności na przecięcie.
- Dzięki zastosowaniu techniki wielomateriałowej rękawice lepiej dopasowują się do dłoni, co zapewnia
większy komfort w pracy, szczególnie istotny przy długim czasie jej trwania.
- Lewa rękawica dzięki specjalnej warstwie chroniącej dłoń przed przecięciem piłą łańcuchową daje
większe bezpieczeństwo pracy operatora.
- Na wewnętrznej stronie dłoni obie rękawice mają naszycia antypoślizgowe zmniejszające ryzyko pracy.
- Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawice do dłoni, równieŜ podnosząc
komfort wykonywanych prac.
- Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach ściągacze ściśle osądzają rękawice na dłoniach
uniemoŜliwiając ich zsuwanie się podczas pracy.
ZADANIE NR 13 – STÓJ WARSZTATOWY
Spodnie robocze na szelkach Beta 7903E
- Materiał: Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m2
- Wstawki wzmacniające i kieszenie na nakolanniki wykonane z poliestru typu “Oxford” /poliuretanu,
220 g/m2
- Rozporek zapinany na metalowy zamek
- Szelki z moŜliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa sztucznego
umoŜliwiającymi szybkie odpinanie
- Kieszeń na piersi z zapięciem na rzep, kieszenie na małe narzędzia lub na telefon komórkowy
- Dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na narzędzia i dodatkowo mała kieszonka
z zapięciem na rzep na prawej kieszeni
- Lewa kieszeń na udzie z zapięciem na rzep
- Tylne kieszenie o regulowanej wielkości ze wstawkami wzmacniającymi “Oxford” i patkami
zapinanymi na rzepy
- Uchwyt na młotek i kieszeń na przymiar
- Kieszenie na nakolanniki
- Kolor: szare
Kombinezon roboczy Beta Easy 7865E Light
- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²
- Wstawki wzmacniające i kieszenie na nakolanniki wykonane z poliestru typu “Oxford” /poliuretanu,
220 g/m²
- Mankiety z zapięciami na rzepy pozwalającymi na regulację
- Zapinany na zamek z podwójnym cięgnem, kryty listwą zapinaną na rzepy
- Elastyczny ściągacz w talii
- Kieszenie na piersiach o regulowanej wielkości z patkami zapinanymi na rzepy; kieszeń na długopis
- Dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na
narzędzia zapinane na rzep
- Lewa kieszeń na udzie z zapięciem na rzep
- Tylne kieszenie o regulowanej wielkości ze wstawkami
wzmacniającymi “Oxford” i patkami zapinanymi na rzepy
- Uchwyt na młotek i kieszeń na przymiar
- Kieszenie na nakolanniki

ZADANIE NR 14 – UBRANIE OSTRZEGAWCZE
Kamizelka ostrzegawcza Vizwell VWEN01O
- Kolor: VWEN01O – fluorescencyjnym pomarańczowym
- Wykonana z materiału: 100% poliestru
- Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu
- Zapięcie na rzepy
- Wykonany wg normy EN ISO 20471

W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na
materiały równowaŜne, tzn. takie które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry
techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równowaŜnych - Wykonawca musi dołączyć
do oferty dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
potwierdzające ich równowaŜność w stosunku do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równowaŜność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione
do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać
wyniki badań potwierdzających posiadanie przez oferowane produkty równowaŜne takich samych
parametrów technicznych jak produkty wskazane.

