OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Wynajem i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/59/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 wynajem odzieży roboczej dla pracowników (użytkowników) Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: ZGOK), wyspecyfikowanej w Części III
SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Formularzu cenowym w tabeli nr 1 pn. Wynajem
oraz
1.2 serwis odzieży roboczej i ochronnej, kamizelek odblaskowych, ręczników, rękawic ochronnych,
płaszczy przeciwdeszczowych oraz butów wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym w tabeli
nr 2 pn. Serwis.
2. Zakres zamówienia:
2.1 Zdjęcie miary z pracowników Zamawiającego (użytkowników);
2.2 Zapewnienie odzieży dla użytkowników zgodnej z wymaganiami Zamawiającego przez cały
okres trwania umowy;
2.3 Indywidualne dostosowanie i dopasowanie odzieży do pracowników;
2.4 Regularne pranie i dezynfekcja odzieży i ręczników z częstotliwością i wg technologii
zapewniającej skuteczność dla zanieczyszczeń występujących w zakładzie Zamawiającego;
2.5 Cotygodniowy transport w ustalonym, stałym dniu tygodnia zapewniający dostawę odzieży i
ręczników czystych i odbiór odzieży i ręczników brudnych z siedziby Zamawiającego;
2.6 Przygotowywanie odzieży do prania (odwijanie rękawów/nogawek, przewracanie odzieży na
odpowiednią stronę)
2.7 Podstawowa naprawa uszkodzonej odzieży np. naprawa drobnych uszkodzeń tkaniny, naprawa
guzików i zatrzasków;
2.8 Wymiana odzieży naturalnie zużytej, nie nadającej się do dalszego użytku;
2.9 Wykonanie i naszycie na wynajmowaną odzież logo Zamawiającego o powierzchni ok. 30 cm2
metodą hafciarską, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego w formie elektronicznej w
terminie 2 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – dotyczy: odzieży całorocznej oraz
czapek ocieplanych, czapek z daszkiem i kurtki polarowej;
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2.10

Trwałe oznakowanie każdej sztuki odzieży zapewniające identyfikację imieniem i

nazwiskiem oraz numerem;
2.11

Kompletowanie wypranej odzieży w pakiety wg nazwisk pracowników;

2.12

Dokonywanie, przez cały okres trwania umowy, dostaw odzieży zamiennej o takich

samych parametrach techniczno- jakościowych w razie jej: naturalnego zużycia (dot. tylko
odzieży objętej wynajmem), zagubienia z winy Wykonawcy lub zniszczenia z winy Wykonawcy
powodującego, że odzież nie będzie nadawała się do naprawy. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego, że dana odzież nie nadaje się do dalszego użytkowania, z uwagi na
naturalne zużycie, w tym utratę estetyki i schludności, zostanie sporządzony i podpisany przez
obie strony protokół zużycia danej sztuki odzieży potwierdzający, iż dana odzież utraciła
właściwości umożliwiające jej dalsze użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej
wymiany danej sztuki odzieży na nową. Wymiana musi nastąpić w terminie zadeklarowanych
na wyposażenie w odzież nowego Użytkownika, liczonym od dnia podpisania protokołu zużycia.
2.13

Stała opieka nad prawidłową realizacją umowy/zamówienia przez wyznaczonego, stałego

przedstawiciela Wykonawcy;
2.14

Wgląd lub dostęp do elektronicznej informacji o obiegu odzieży i dostarczanie jej w formie

pisemnej;
2.15

Dokonywanie przeznakowania indywidualnego odzieży w przypadku zmiany Użytkownika;

2.16

Dokonywanie wymiany kodu identyfikującego w przypadku zniszczenia;

2.17

Dostosowywanie ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr Zamawiającego

2.18

Prowadzenie elektronicznego systemu kontroli obiegu odzieży;

2.19

Generowanie elektronicznego raportu (informacji) o obiegu odzieży i dostarczanie jej w

formie pisemnej wraz z fakturą;
2.20

Opracowywanie innych raportów dotyczących przedmiotu zamówienia wg potrzeb

Zamawiającego;
2.21

Sprawowanie stałej opieki nad prawidłową realizacją umowy przez wyznaczonego

przedstawiciela Wykonawcy.
3. Warunki używania odzieży:
3.1.

Praca wykonywania w przestrzeni zamkniętej, nieogrzewanej oraz w przestrzeni otwartej;

3.2.

Silne zanieczyszczenia – praca przy odpadach komunalnych zmieszanych.
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4. Opis minimalnych wymagań dotyczących zamawianej odzieży:
Tkaniny i materiały Wykonawca dobiera w standardzie umożliwiającym zachowanie

4.1.

odpowiedniej jakości w całym okresie trwania umowy, z uwzględnieniem warunków
panujących u Zamawiającego;
Wszystkie

4.2.

sztuki

odzieży

przeznaczone

do

intensywnego

użytku

w

warunkach

przemysłowych i cotygodniowego prania przez okres kilku lat.
Zgodność z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie

4.3.

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 roku nr 259, poz.
2173)
Odzież będąca przedmiotem wynajmu i serwisu musi posiadać oznakowanie CE oraz

4.4.

spełniać normę PN-P-84525:1998.
5. Szczegółowy opis odzieży objętej wynajmem i serwisem – w ramach zamówienia
podstawowego:
5.1.

Spodnie typu ogrodniczki (poz. 1 tabeli nr 1A Formularza cenowego)
a. Tkanina o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze nie mniejszej niż 245 g/m².
b. Kieszenie: 2 boczne, 1 tylna, 1 na bawecie.
c. Regulacja długości na szelkach.
d. Rozpinane z boku z regulacją obwodu.
e. Rozporek zapinany na napy.
f.

Dół nogawek regulowany.

g. Kolor do uzgodnienia - preferowany stalowo-szary ,
h. logo na bawecie ok. 30 cm² - haft.
5.2.

Bluza robocza (poz. 2 tabeli nr 1A Formularza cenowego)
a. Tkanina o składzie 65% poliester, 35% bawełna i gramaturze nie mniejszej niż 245 g/m².
b. Zapięcie na napy/zatrzaski,
c. Kieszenie: 2 na klatce piersiowej .
d. Ściągacz w pasie po bokach.
e. Mankiety rękawów regulowane.
f.

Dół wykończony paskiem z regulującą gumą po bokach.

g. Kolor do uzgodnienia, preferowany stalowo-szary
h. logo 30 cm² - haft
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5.3.

Koszula flanelowa (poz. 3 tabeli nr 1A Formularza cenowego)
a. Tkanina o składzie 95-100% bawełny i gramaturze nie mniejszej niż 170g/m².
b. Kieszenie: 1 na piersi.
c. Zapięcie na guziki.
d. Rękawy wykończone mankietami zapinanymi na guziki.
e. Kolor do uzgodnienia.

5.4.

Czapka z daszkiem (poz. 4 tabeli nr 1A Formularza cenowego)
a. Czapka z daszkiem,
b. daszek usztywniony,
c. cztery wywietrzniki,
d. obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep,
e. rozmiar uniwersalny,
f.

tkanina: 65%PES / 35%BW; min 245g/m2,

g. kolory: popielaty lub niebieski.

Kurtka ocieplana robocza (uzupełnienie zimowe] (poz. 5 tabeli nr 1A Formularza

5.5.

cenowego)
a. zapinana na zamek, kryty wąską plisą, podkrój szyi wykończony stójką,
b. kaptur dopinany na zamek, wewnątrz wykończony polarem,
c. karczki przodów i tyłu z tkaniny w kontrastowym kolorze,
d. dwie kieszenie piersiowe –wielofunkcyjne, skośne cięcia przodów, dwie kieszenie przednie
wpuszczane w szwach łączących, zapinane na zamek, ozdobnie stebnowane, jedna kieszeń
wewnętrzna naszywana,
e. rękawy cięte wzdłuż – górna część z tkaniny w kontrastowym kolorze, wykończone
mankietem z gumą, z regulacją na zapinki z rzepem,
f.

dół wykończony tunelem z sznurogumką regulowaną po bokach, z tyłu lekko wydłużony

g. wewnątrz podszewka ocieplająca
h. stębnowanie kontrastowymi nićmi
i.

rozmiary: S - XXL
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j.

tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m2,

k. Kolor stalowo-szary z czarnymi wstawkami.
Bezrękawnik (poz. 6 tabeli nr 1A Formularza cenowego)

5.6.

a. kamizelka zapinana na zamek kryty plisą,
b. podkrój szyi wykończony stójką, wewnątrz wykończoną polarem,
c. karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej,
d. dwie kieszenie piersiowe wielofunkcyjne, kryte patkami, lewa zapinana na zamek, jedna
kieszeń wewnętrzna, dwie kieszenie dolne naszywane, z wejściem od góry i z boku, kryte
patkami zapinanymi na napy, zaczep przy prawej kieszeni dolnej
e. tył kamizelki wydłużony, zaokrąglony, pachy i dolna krawędź wykończone lamówką
f.

rozmiary: S – XXXL – zgodnie z obmiarem wykonanym przez Wykonawcę po podpisaniu
umowy,

g. tkanina: 50% PES / 50% BW; min 255g/m²,
h. kolor popielaty z czarnymi wstawkami.
5.7.

Kurtka polarowa (poz. 7 tabeli nr 1A Formularza cenowego)
a. zapinana na zamek,
b. podkrój szyi wykończony wysoką stójką, karczki przodów odcinane,
c. dwie kieszenie przednie z wypustkami, zapinane na zamek,
d. rękawy wykończone mankietem z gumą,
e. dół wykończony tunelem z sznurogumką, regulującą obwód
f.

rozmiary: S – XXXL – zgodnie z obmiarem wykonanym przez Wykonawcę po podpisaniu
umowy,

g. tkanina: 100% PES, min 280g/m2,
h. Kolory niebieski lub granatowy do wyboru przy zamawianiu.
Czapka ocieplana [uzupełnienie zimowe] (poz. 8 tabeli nr 1A Formularza cenowego)

5.8.

a. Czapka ocieplana,
b. daszek usztywniony,
c. nauszniki wiązane pod szyją,
d. z tyłu guma dopasowująca,
e. rozmiar uniwersalny,
f.

tkanina: 65%PES / 35%BW; min 245g/m2,

g. kolory do wyboru niebieski, popielaty, granatowy.
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Spodnie ocieplane zimowe typu ogrodniczki [uzupełnienie zimowe] (poz. nr 9 tabeli nr

5.9.

1A Formularza cenowego)
a. spełniające normę EN340,EN342,AP Klasa 2,RET klasa 2,
b. Spodnie z karczkiem ocieplane,
c. chroniące przed zimnem do -45oC
d. zapinane na guzik oraz napy regulujące ,
e. dwie kieszenie dolne naszywane, tylna kieszeń zapinana na rzep,
f.

elastyczne szelki regulujące,

g. nogawki wykończone obrębem , wew. ściągacze,
h. )wew. podszewka ociepl.
i.

rozmiary S-XXXL- zgodnie z obmiarem wykonanym przez Wykonawcę po podpisaniu
umowy,

j.

tkanina wodoodporna 70% PES/30%BAW: min 230 g/m2

k. kolor popielaty lub niebieski
6. Prawo opcji
6.1.

W ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza się skorzystanie z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Opcja zwiększająca zakres zamówienia obejmuje
wynajem i serwis T-shirtów dla pracowników.

6.2.

Prawo do żądania realizacji zakresu, o którym mowa powyżej (prawo opcji) jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji w części lub pełnym zakresie, Wykonawca jest

zobowiązany do realizacji

umowy w zakresie, w jakim Zamawiający z prawa opcji skorzysta.
6.3.

Szczegółowy opis odzieży objętej wynajmem i serwisem – w ramach zamówienia
objętego opcją:
T-shirt- (poz. 1 tabeli nr 1B Formularza cenowego)
a. Tkanina o składzie: 97-100% bawełny i gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m².
b. Kolor: popielaty (jasny szary).
c. Przeznaczona do prania w temp. do 60°C (musi zachować kolor i kształt w temp. prania
60°C)
d. Bawełniany ściągacz wokół szyi.
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