Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1
Wykaz towarów stanowiących przedmiot zamówienia

LP
1.

1.

Nazwa towaru
2.

ubranie
kwasoodporne

Ilość towaru
objęta
zamówieniem

Jednostka
miary

3.

4.

8

kpl

Rodzaj
towaru
5.

odzież
ochronna

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

12 miesięcy

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

Jednokolorowe; skład :tkanina anilanowa AT 395/145
257+10 g/m2, impregnowanej kwasoodporne
bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po
bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia,
dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na
piersi z patkami i guzikami (Zamawiający dopuszcza
brak dwóch kieszeni bocznych na piersi z patkami i
guzikami), ściągacz u dołu rękawa lub rękaw
zakończony mankietem zapinanym na guziki, guziki
odporne na czyszczenie chemiczne, wykładany kołnierz;
dół bluzy wykończony paskiem z gumką,
spodnie: ogrodniczki, klapa piersiowa z kieszenią z
zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią krytą
patką zapinaną na guziki lub z kieszenią krytą patką
zapinaną na rzep, dwie naszyte wzmocnione kieszenie
przednie, jedna wzmocniona kieszeń tylna
(Zamawiający dopuszcza brak tylnej kieszeni ) ,
dodatkowo na udzie jedna kieszeń na metrówkę
(Zamawiający dopuszcza brak jednej kieszeni na
metrówkę), możliwość regulacji obwodu pasa, rozporek
zamykany na guziki kryte plisą, podniesione plecy,
szelki z wszytymi gumkami ze sprzączkami
zabezpieczającymi, szwy szczególnie narażone na
rozprucie wzmocnione.
Spełniające wymogi normy: PN-EN 13034+A1:2010 .
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.
2.

3.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

fartuch
kwasoodporny

7

szt.

ubranie niepalne

81

kpl.

Rodzaj
towaru
5.
odzież
ochronna

odzież
ochronna

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.
12 miesięcy

12 miesięcy

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.
Wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej
obustronnie polichlorkiem winylu, ochrona przed
stężonymi kwasami i zasadami.
Spełniająca wymagania normy: PN -EN 13034
+A1:2010 lub PN-EN 14605+A1:2010.
Wykonane z tkaniny, nici i dodatków trudnopalnych o
gramaturze 350 g/m2; 100% bawełna; zszyte nićmi
wytrzymałymi na zerwanie,
z taśmami odblaskowymi o szerokości 5 cm naszytymi
na obwodach rękawów i całym obwodzie bluzy oraz na
obwodzie nogawek ;
bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po
bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia,
dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na
piersi z patkami i guzikami, ściągacz u dołu rękawa lub
rękaw zakończony mankietem zapinanym na guziki,
guziki odporne na czyszczenie chemiczne, wykładany
kołnierz; dół bluzy wykończony paskiem z gumką,
spodnie: ogrodniczki, klapa piersiowa z kieszenią z
zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią z
patką zapinaną na guziki, dwie naszyte wzmocnione
kieszenie przednie, jedna wzmocniona kieszeń tylna
(Zamawiający dopuszcza brak tylnej kieszeni ),
dodatkowo na udzie jedna kieszeń na metrówkę,
możliwość regulacji obwodu pasa, rozporek zamykany
na guziki kryte plisą, podniesione plecy, szelki z
wszytymi gumkami ze sprzączkami zabezpieczającymi,

51

Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

4.

trzewiki
spawalnicze

37

para

obuwie
bezpieczne

12 miesięcy

5.

rękawice
spawalnicze

326

para

odzież
ochronna

-

trzewiki
olejoodporne
ocieplane

240

para

obuwie
zawodowe

12 miesięcy

6.

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

szwy szczególnie narażone na rozprucie wzmocnione ,
wymagany certyfikat WE kategorii II.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 11611:2015-11.
Wykonane z impregnowanej wodoodpornej skóry,
podwyższona odporność na odpryski topionego metalu,
w podeszwie wkładka zapobiegająca przebiciu stopy
przez ostre elementy, wewnątrz buta materiał
oddychający i zapobiegający otarciom, stalowy
podnosek chroniący stopę przed uderzeniem,
antypoślizgowe, olejoodporne, podeszwa odporna na
temperaturę do 300°C, dodatkowy kołnierz zapinany na
klamrę, chroniący stopę materiał: skóra.
Spełniające wymagania norm :
PN-EN ISO 20345:2012 – kategoria S3.
Pięciopalczaste; wykonanie: dwoina po obróbce dającej
ochronne przed gorącem o grubości 1,2 do 1,4 mm;
podszewka dłoni: molton; podszewka mankietu: drelich
bawełniany o gramaturze 300 g/m²; odporność na
płomienie i kontakt z gorącym przedmiotem spełniające
wymagania normy: PN-EN 12477:2005/A1:2007
i PN- EN 388:2017-02 i PN-EN 407:2007.
Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna
część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym,
wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału
ocieplającego, podeszwa odporna na oleje, smary,
benzynę, chroniąca przed poślizgiem, odporna na
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

7.

Nazwa towaru
2.

kalosze z wkładką
ocieplaną damskie

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

10

Jednostka
miary
4.

para

Rodzaj
towaru
5.

obuwie
zawodowe

obuwie
zawodowe

8.

półbuty robocze
damskie

32

para

9.

buty robocze
damskie ocieplane

10

par

obuwie
zawodowe

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

ścieranie, pękanie i przecinanie, łagodząca nierówności
podłoża , chroniące nogę przed skręceniem, wyściółka z
materiału
ocieplającego,
antyelektrostatyczne,
Dodatkowe właściwości obuwia: SRC, FO. Spełniające
wymagania normy:
PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O2.
Wsuwane; wykonanie: cholewki i podeszwy z PCV;
podszewka: dzianina poliestrowa; wyjmowana,
ocieplana wkładka w 100% z naturalnej wełny;
antypoślizgowa podeszwa z protektorem. Dopuszcza się
wykonanie kaloszy z tworzywa EVA.
Spełniające wymagania normy:
PN- EN ISO 20347:2012.
Sięgające przed kostkę, wykonane ze skór bydlęcych
licowych, podeszwa wykonana z gumy lub PU/PU ,
olejoodporna, antyelektrostatyczna, absorpcja uderzeń
pod piętą , higroskopijna wyściółka, wiązane na
sznurowadła. Dopuszcza się wykonanie półbutów ze
skóry nubukowej lub welurowej. Dodatkowe
właściwości obuwia: SRC, FO.
Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 20347:2012
– kategoria O1.
Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna
część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym,
wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału
ocieplającego, podeszwa odporna na oleje, smary,
benzynę, chroniąca przed poślizgiem, odporna na
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

10.

Nazwa towaru
2.

rękawice gumowe
gospodarcze

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

150

Jednostka
miary
4.

para

11.

rękawice gumowe
olejoodporne

270

para

12.

rękawice drelichowe

310

para

Rodzaj
towaru
5.

odzież
ochronna

odzież
ochronna

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

-

-

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

ścieranie, pękanie i przecinanie, łagodząca nierówności
podłoża , chroniące nogę przed skręceniem, wyściółka z
materiału ocieplającego. Dodatkowe właściwości
obuwia: SRC, FO. Spełniające normy :
PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O2.
Rękawice pięciopalcowe, powlekane powłoką z nitrylu,
odporne na ścieranie, przetarcia , przebicia, odporne na
smary, oleje i tłuszcze.
Spełniające wymagania normy PN-EN 374-2:2015-03 i
PN-EN 420+A1:2012 i PN-EN 388:2017-02.
Rękawice pięciopalcowe, przeznaczone do prac z
olejami i smarami; wykonane z dzianej bawełny (100%)
i pokryte na całej powierzchni powłoką PCV, z
dodatkową powłoką wokół dłoni; bez szwów w celu
eliminacji podrażnień skóry; elastyczna, miękka,
wchłaniająca pot; o dobrej odporności mechanicznej,
wysokiej nieprzenikliwości i odporności na substancje
oleiste; długość rękawicy – 35 cm.
Grubość rękawic: (min. 0,35 mm – max. 0,60 mm)
Długość rękawic: ( min. 340 mm – max. 370 mm);
spełniające wymagania normy: PN-EN 374-2:2015-04 i
PN-EN 374-4:2014-03 i PN-EN 388:2017-02 i PN- EN
420+A1:2012;
zdjęcie
poglądowe
rękawiczek
zamieszczone jest w załączniku nr 6.5 do SIWZ.
Rękawice pięciopalcowe, wykonane z drelichu,
wypodszewkowane w całości na stronie dłonicowej,
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

ocieplane
odzież
ochronna

-

rękawice
bawełniane ze
ściągaczem

550

14.

rękawice
wzmacniane
drelichowe

2500

para

odzież
ochronna

-

15.

rękawice dziane
powlekane

8780

para

odzież
robocza

-

13.

para

odzież
ochronna

-

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

część dłonicowa jednolita, wzmocnione skórą licową,
przeszywane w części chwytnej i na kostkach, od
wewnątrz ocieplane.
Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02,
kategoria II i PN-EN 511:2009 , kategoria II i PN-EN
420+A1:2012.
Rękawice pięciopalcowe, wykonane ze 100 % bawełny
(dzianina).
Spełniające wymagania normy PN –EN 420+A1:2012;
zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w
załączniku nr 6.3 do SIWZ.
Rękawice pięciopalcowe, wykonane z drelichu,
wypodszewkowane w całości na stronie dłonicowej,
część dłonicowa jednolita, wzmocniona skórą licową ,
przeszywane w części chwytnej i na kostkach,
Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02,
kategoria II; zdjęcie poglądowe rękawiczek
zamieszczone jest w załączniku nr 6.1 do SIWZ.
Rękawice pięciopalcowe, wykonane z dzianiny
zakończone ściągaczem, od strony chwytnej powlekane
gumą o porowatej strukturze , zapewniające dobrą
chwytność oraz przyczepność przy drobnych pracach.
Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.
Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02,
PN-EN 420+A1:2012;
zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w
załączniku nr 6.4 do SIWZ.
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.
16.

17.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

rękawice powlekane
latexem lub
nitrylowe

110

rękawice
bawełniane
powlekane

1000

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

opakowanie
po 100
sztuk

odzież
ochronna

-

para

odzież
ochronna

-

kpl

odzież
robocza

12 miesięcy

18.

ubranie drelichowe

987

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

Rękawice
lateksowe
z
wewnętrzną
warstwą
bezlateksową, diagnostyczne, lekko pudrowane lub
bezpudrowe , niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń,
Spełniające wymagania normy: PN- EN 374-2:2015-04,
PN-EN 374-4:2014-03.
Rękawice pięciopalcowe, wykonane z bawełny
zakończone ściągaczem, powlekane szorstkowaną gumą
na części palcowej i wewnętrznej dłonicowej, odporne
na ścieranie, zapewniające dobrą chwytność przy
drobnych pracach.
Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02 i
PN-EN 420:A1:2012 ;
zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w
załączniku nr 6.4 do SIWZ.
Jednokolorowe - kolor granatowy lub zielony, 100 %
bawełny; gramatura 270 g/m2, z taśmami odblaskowymi
białymi pryzmatycznymi lub srebrnymi o szerokości 5
cm naszytymi na obwodach rękawów i całym obwodzie
bluzy oraz na obwodzie nogawek ;
bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po
bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia,
dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na
piersi z patkami i guzikami, ściągacz lub mankiet u
dołu rękawa, guziki odporne na czyszczenie chemiczne,
wykładany kołnierz; dół bluzy wykończony paskiem z
gumką,
spodnie: ogrodniczki, klapa piersiowa z kieszenią z
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

odzież
robocza

19.

koszula flanelowa

783

szt.

20.

podkoszulek z
krótkim rękawem

325

szt.

odzież
robocza

21.

podkoszulek z
długim rękawem

325
szt.

odzież

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

12 miesięcy

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią
krytą patką zapinaną na guziki, dwie naszyte
wzmocnione kieszenie przednie, dodatkowo na udzie
jedna kieszeń na metrówkę, możliwość regulacji
obwodu pasa, rozporek zamykany na guziki kryte plisą,
podniesione plecy, szelki z wszytymi gumkami ze
sprzączkami zabezpieczającymi, szwy szczególnie
narażone na rozprucie wzmocnione.
Spełniające wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 ;
zdjęcie poglądowe ubrania zamieszczone jest w
załączniku nr 6.2 do SIWZ.
Gramatura 180-190 g/m2, 100% bawełny, zapinana na
guziki, długi rękaw, kołnierzyk i mankiet usztywniony,
z kieszonką na prawej lub lewej piersi.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 .
Gramatura 155g/m2, 100% bawełny, ściągacz wokół
wykroju szyi, wzmocnienia wzdłuż karku, bez szwów
bocznych, rękaw krótki, dół wykończone obszyciem,
jednokolorowe – kolor szary lub niebieski,.
Spełniający
wymagania
normy:
PN-EN
ISO
13688:2013-12 .
Gramatura 155g/m2, 100% bawełny, ściągacz wokół
wykroju szyi, wzmocnienia wzdłuż karku, bez szwów
bocznych, rękaw długi, dół wykończone obszyciem,
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

robocza

kalesony

653

szt.

odzież
robocza

23.

czapka z daszkiem

334

szt.

odzież
robocza

24.

kurtka przeciw
deszczowa

70

22.

szt.

odzież
ochronna

12 miesięcy

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.
jednokolorowe – kolor szary lub niebieski.
Spełniający wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 .
Jednokolorowe, 100% bawełny, gramatura 220 g/m 2, w
pasie guma, na nogawkach w dolnej części wygodne
ściągacze, rozporek.
Spełniające wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 .
Materiał: skład minimum 20 % bawełny, główka czapki
uszyta z klinów z wywietrznikami, mocno usztywniony
daszek oraz przedni klin czapki, precyzyjna regulacja
obwodu głowy zapinką, kolor zielony lub granatowy.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 .
Jednokolorowa – kolor żółty, wykonana z dzianiny
poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,
wyposażona w:
- wszyty kaptur, ściągany w części twarzowej ,
- dwie boczne kieszenie
- taśmy odblaskowe białe pryzmatyczne lub srebrne o
szerokości 5 cm naszyte na obwodach rękawów i całym
obwodzie kurtki ;
zapinana na plastikowy zamek błyskawiczny kryty
plisą zapinaną na napy lub zapinana na napy, mankiety
rękawów regulowane napami lub ściągane gumką,
wodoszczelne
szwy,
pod
rękawami
otwory
wentylacyjne, gramatura materiału: 350 gram/m2,
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Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Nr sprawy:

stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy

Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem

Jednostka
miary

3.

4.

ubranie drelichowe
ocieplane

239

kpl

czapka zimowa

229

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

25.

26.

odzież
robocza

12 miesięcy

odzież

-

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

grubość materiału: 0,50 mm, odporna na zginanie przy
dużych ujemnych temperaturach.
Spełniająca normy; PN-EN 343 +A1:2008 lub PN-EN
343+A1:2008/AC:2010.
Jednokolorowe – kolor granatowy lub zielony,
składające się z kurtki zimowej i spodni ocieplanych
typu ogrodniczki, z taśmami odblaskowymi białymi
pryzmatycznymi lub srebrnymi o szerokości 5 cm
naszytymi na obwodach rękawów i całym obwodzie
bluzy oraz na obwodzie nogawek ;
kurtka: do bioder, tkanina drelichowa – 100% bawełna,
gramatura 180 g/m2,włóknina ocieplająca, podszewka
bawełniana , zapinana na suwak z dodatkowym
zapięciem na guziki lub zapinana tylko na guziki, po
zewnętrznej stronie minimum dwie kieszenie w tym
jedna górna;
spodnie: tkanina drelichowa – 100% bawełna, gramatura
180 g/m2,włóknina ocieplająca, podszewka bawełniana,
pas regulowany na guziki lub gumkę, w tylnej części
pasa dodatkowa gumka, dwie boczne kieszenie oraz
jedna kieszeń na udzie na metrówkę, rozporek zapinany
na guziki.
Spełniające wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12.
Czapka uszanka zapinana lub wiązana pod brodą,
wykonana z nieprzemakalnego materiału, wierzch,
podszewka i ocieplenie – 100% poliester, kolor zielony
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Z/PO/2017/12/1

LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

27.

28.

29.

30.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

szt.

robocza

szt.

odzież
robocza

12 miesięcy

odzież
robocza

-

odzież
robocza

-

kamizelka ocieplana

25

fartuch drelichowy

32

szt.

fartuch stylonowy

27

szt.

kurtka zimowa

18

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.
lub granatowy.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12.
Bezrękawnik ocieplany wykonanie: tkanina drelichowa
-100% bawełna, gramatura 180 g/m2,włóknina
ocieplająca, podszewka bawełniana, kolor granatowy
lub zielony; zapinana na zamek błyskawiczny, dwie
kieszenie boczne, taśmy odblaskowe białe
pryzmatyczne lub srebrne o szerokości 5 cm naszyte na
całym obwodzie kamizelki.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12.
Wykonany z tkaniny drelichowej 240g/m2, zapinany na
guziki, długi rękaw z mankietem, dwie kieszenie
boczne, jedna lub dwie kieszenie na piersi, męski, kolor
zielony lub granatowy.
Spełniający wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12 .
Materiał: poliester 100% (stylon), wykończony
lamówkami z kieszeniami, kołnierzykiem, długość do
kolan, rękaw: ¾.
Spełniający wymagania normy:
PN-EN ISO 13688:2013-12.
Tkanina: poliester powlekany PVC 220g/m²,
podszewka wykonana z poliestru 125g/m², podpinka
wykonana z poliestru 220g/m², szwy uszczelnione,
kaptur odpinany, zapinana na zamek błyskawiczny kryty
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LP
1.

31.

32.

Nazwa towaru
2.

kamizelka
ostrzegawcza

okulary ochronne
przeciwodpryskowe

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

710

150

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

szt.

odzież
robocza

szt.

odzież
ostrzegawcza

szt.

ochrona
indywidualna

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.
12 miesięcy

-

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

patką zapinaną na rzepy, dwie boczne kieszenie, taśmy odblaskowe białe pryzmatyczne lub srebrne o
szerokości 5 cm naszyte na obwodach rękawów i całym
obwodzie kurtki ; kolor zielony lub granatowy.
Spełniająca wymagania normy PN-EN 342:2006 ;
na plecach kamizelki napis: „PKM Sp. z o. o. w
Sosnowcu” (do uzgodnienia przed realizacją przedmiotu
umowy).
Wykonana z tkaniny fluorescencyjnej, 100% poliester,
gramatura 120 g/m2 , dwie taśmy odblaskowe wykonane
ze srebrnej tkaniny o szerokości 5 cm każda na całym
obwodzie kamizelki, wszystkie brzegi kamizelki
obszyte lamówką, zapięcie na rzepy.
Spełniająca wymagania normy:
PN-EN ISO 20471:2013-07, PN -EN ISO 20471:201307/A1:2017-02.
Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed
uderzeniami i odpryskami ciał stałych występujących
podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna,
tworzyw sztucznych itp. ; bezbarwna szybka
poliwęglanowa odporna na na zarysowania; zauszniki
wyposażone od wewnętrznej strony w gumowe
elementy przeciwpoślizgowe; nosek wykonany z
miękkiej gumy, wentylowany, zauszniki gumowe
regulowane na długość.
Spełniająca normę : PN-EN 166:2005.
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LP
1.

33.

34.

35.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary
4.

Rodzaj
towaru
5.

kombinezon
malarski

25

szt.

odzież
ochronna

półmaska z
zaworkiem

850

szt.

ochrona
indywidualna

okulary
przeciwsłoneczne

400

szt.

ochrona
indywidualna

Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

Musi zapewniać ochronę przed rozbryzgami ciekłych
substancji związanych z lakierowaniem natryskowym;
wykonany z wytrzymałego, oddychającego materiału; ;
elastyczne ściągacze w kapturze, pasie, mankietach i
nogawkach zapewniające swobodę ruchów; dwustronny
zamek błyskawiczny z ochronna zakładką sztormową.
Spełniająca normę : PN-EN 14605+A1:2010.
Przeznaczona do ochrony układu oddechowego;
wykonana z wielowarstwowego materiału filtrującego;
posiadająca zacisk nosowy w celu formowania półmaski
w obrębie nosa, wyposażona w zawór wydechowy z
tworzywa sztucznego; gumowa taśma pozwalająca na
dobre utrzymanie półmaski na twarzy; uszczelka
nosowa wykonana z pianki poliuretanowej; musi
charakteryzować się dużą pyłochłonnością, klasa
ochrony P1.Spełniająca normę : PN-EN 149+A1:2010.
Ergonomiczne i lekkie z poliwęglanowymi soczewkami
z powłoką zapobiegającą zarysowaniu i parowaniu w
kolorze szarym; nie ograniczające pola widzenia;
posiadające miękkie zauszniki umożliwiające regulację;
soczewki powinny chronić przed
olśnieniem
słonecznym oraz pochłaniać filtry UV (min. 90%);
powinny posiadać miękkie noski.
Spełniająca normę: PN-EN ISO 12312-1:2014-02.
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LP
1.

Nazwa towaru
2.

Ilość towaru
objęta
zamówieniem
3.

Jednostka
miary

Rodzaj
towaru

4.

5.
obuwie
zawodowe

36.

37.

trzewiki
olejoodporne

nakładki ochronne
na obuwie

633

12 miesięcy

para

para
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Minimalny
wymagany przez
Zamawiającego
okres gwarancji na
dany towar
6.

odzież
ochronna

Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać
oferowane przez Wykonawców towary
7.

Podwyższone buty, cholewki ze skóry bydlęcej,
wyściółka:
przewiewna
tkanina,
zapobiegająca
otarciom, wchłaniająca pot, podeszwa wykonana z
podwójnego poliuretanu, olejoodporna, antypoślizgowa,
mocne uchwyty na sznurowadła umożliwiające
odpowiednie zasznurowanie butów bez ryzyka ich
uszkodzenia. Dodatkowe właściwości obuwia: SRC,
FO.
Spełniająca normę : PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria
O1.
Lekki aluminiowo-tytanowy (dopuszcza się metalowy)
podnosek, wykonany z elastycznych materiałów,
antypoślizgowa podeszwa, regulowany pasek ułatiający
dopasowanie się nakładek do obuwia izapobiegający
zsuwaniu się, zapinanie umożliwiające szybkie złożenie
na obuwie,. Spełniające wymagania normy PN-EN ISO
20345 i PN-EN ISO 12 568, dodatkowe właściwości
obuwia: FO, dostępność rozmiarów: od 36 do 48+

Ponadto towary ujęte w niniejszym zadaniu powinny spełniać odpowiednio, niżej wymienione wymagania:
1) obuwie (buty, półbuty , trzewiki, kalosze), dostępne w numeracji damskie od nr 36 do nr 40; męskie od nr 39 do nr 47 w mierze europejskiej oraz o tęgości G1/2,
2) rękawiczki dostępne w rozmiarach od S do XXL, w mierze europejskiej,
3) ubrania, fartuchy , kamizelki , kombinezony itp. dostępne w rozmiarach od S do XXXXL lub od nr 38 do nr 56 – w mierze europejskiej.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowania przez Wykonawcę produktu z przedmiotową normą.
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