
 

 

Załącznik nr 2 do OWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

CEZ /1/11/2019 

I. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum 

Edukacji Zawodowej w Sieradzu”. 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i zakup odzieży roboczej dla uczniów  Centrum 

Edukacji Zawodowej w Sieradzu biorących udział w stażach. Zamawiający wymaga, aby 

dostarczony przedmiot zamówienia  był nowy oraz  nieużywany.  

 

Zamówienie pn. „Zakup i dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum Edukacji 

Zawodowej w Sieradzu” realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - 

to się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Zamówienie obejmuje : 

Lp. Opis  odzieży ochronnej  Ilość/rozmiary  
1 UBRANIE ROBOCZE BLUZA + OGRODNICZKI 

Bluza: 
zapinana na guziki, kryte listwą posiada zaszewki na 
plecach zwiększające swobodę ruchów duża ilość 
ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na 
rozprucie transpiratory powietrza dwie górne kieszenie w 
tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep brak kieszeni 
bocznych 
mankiety przy rękawach zapinane na guzik podwójne 
szwy, szyte widoczną, mocną nicią na dole bluzy gumka 
ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza 
przed wiatrem wykonana z wysokiej jakości materiału, 
który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność 
kolorów i rozmiarów 
Tkanina 65% poliester 35% bawełna 
Kolor granatowy lub niebieski 
Spodnie ogrodniczki: 
duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie 
narażonych na rozprucie możliwość regulacji w pasie za 
pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części 
spodni długie, szerokie, regulowane szelki dwie 
kieszenie boczne wzmocnione kieszenie boczne 
wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy kieszeń na 

 
Ilość sztuk ogółem dla 
pierwszej edycji projektu: 84. 
Rozmiary ubrań zgodne ze 
standardem zostaną wskazane 
przez zamawiającego 
wybranemu Wykonawcy.  



 

 

Lp. Opis  odzieży ochronnej  Ilość/rozmiary  
długopisy kieszeń na miarkę „metrówkę” szlufka na 
młotek podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią 
wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia 
po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów 
Tkanina 65% poliester 35% bawełna 
Kolor granatowy lub niebieski 
 

2 Koszula flanelowa : 
Koszula flanelowa  
Gramatura 130g/m2 
Kolor: niebieski/czarny/zielony 
- 100% bawełny,  
-  gramatura 130g/m2,  
-  zapinana na guziki,  
- z przodu koszuli kieszonka 
- rękaw długi 
- mankiet rękawa zapinany na guzik 

 
Ilość sztuk ogółem dla 
pierwszej edycji projektu: 84. 
Rozmiary ubrań zgodne ze 
standardem zostaną wskazane 
przez zamawiającego 
wybranemu Wykonawcy.  

 CZAPKA  
Czapka drelichowa. 
- 65% poliester, 35% bawełna 
- usztywniany daszek i przód czapki 
- zapinana na zatrzask z możliwością regulacji 

Ilość sztuk ogółem dla 
pierwszej edycji projektu: 84. 
 

 BUTY  
- buty typu trzewik, sięgające za kostkę  
- skóra bydlęca 
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana  
z poliuretanu o podwójnej gęstości 
- absorpcja uderzeń pod piętą 
- podszewka wykonana z materiału cambrelle 
absorbującego pot 
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 
200 J oraz zgniecenia do 15 kN 
- kategoria SB E FO SRC 
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344 

Ilość sztuk ogółem dla 
pierwszej edycji projektu: 84. 
Rozmiary ubrań zgodne ze 
standardem zostaną wskazane 
przez zamawiającego 
wybranemu Wykonawcy.  

 

III.  Występujące w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów urządzeń są określone 

jedynie w celu osiągnięcia celów i standardów jakości. Należy je traktować jako 

wskazówki dla wykonawców, którzy mogą zastosować produkty innych producentów o co 

najmniej takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalno – użytkowych. 

W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się 

bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu, oznaczenia 

pochodzenia służą one określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe 



 

 

(technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji przetargowej oraz 

posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w 

dokumentacji.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   

Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku 

rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, 

aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w 

dokumentacji przetargowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą 

odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w dokumentacji przetargowej. 


