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Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży roboczej dla 
pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15  26 – 600 Radom - Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia znak sprawy    DA.26.14.2020.JP  
 
 

l.p  
Nazwa i opis asortymentu 

 
j.m. 

 
ilość 

 I partia dostawy   

1 Bluza do pasa w kolorze czerwonym z czarnym wykończeniem, wykonana  
z tkaniny  245g/m2 (bawełna 65%, poliester 35% typ everes ).  Zapinana na 
suwak rozdzielczy mosiężny przykryty plisą zapinaną na rzepy, podkrój szyi 
wykończony stójką. Rękaw prosty, mankiet ze ściągaczem.  
Dwie kieszenie zewnętrzne dolne naszywane, dwie kieszenie piersiowe 
naszywane wykończone patkami zapinane na rzepy, dół bluzy z tyłu lekko 
dłuższy, kaptur odpinany na guziki regulowany sznurkiem zakończony stoperami.  
Na rękawach i dole bluzy naszyte dwie taśmy odblaskowe szare (górna i dolna 
szer.5 cm) zgodne z  normą PN-EN 20471. 
Nadruk na plecach na wysokości łopatek z napisem ZUK  
o wymiarach 25 cm x 11 cm  szerokość liter 1,5 cm x 8 cm  
w kolorze czarnym. Rozmiary do wyboru. 
 

szt. 
 
 

13 
 
 

2 Spodnie ogrodniczki w kolorze czerwonym z czarnym wykończeniem 
wykonane z tkaniny 245g/m2 (bawełna 65%, poliester 35%  typ everest).   
Kieszeń na karczku zapinana na suwak, dwie kieszenie przednie naszywane, dwie 
kieszenie z tyłu naszywane, dwie kieszenie wąskie naszywane na boku nogawek. 
Szelki z gumą regulującą zapinane z przodu na plastikowe klamry. Zapięcie na 
boku na dwa guziki. Guma regulująca obwód  pasa z tyłu, rozporek zapinany na 
suwak. Dla kobiet bez rozporka. Na nogawkach naszyte dwie taśmy odblaskowe 
szare (górna i dolna szer.5 cm) zgodne z  normą PN-EN 20471. 
Nadruk z napisem ZUK o wymiarach 10 cm x 4 cm w kolorze czarnym na piersiach. 
Rozmiary do wyboru. 
 

szt. 
 

48 
 

3 Spodnie bojówki w kolorze czarnym, minimum dwie kieszenie z przodu, dwie 
kieszenie z tyłu wykonane z materiału: 95% bawełna, 5% lycra 
Rozmiary do wyboru. 
 

szt. 4 

4 Koszulka bawełniana T-shirt w kolorze granatowym 100% bawełny, materiał 
wysokogatunkowy min. gramatura 180/m2, posiadająca certyfikat CE.  
Rozmiary do wyboru. 

szt. 48 
 

5 Koszula flanelowo – bawełniana w kratę granatowo-czarną lub czerwono- 
czarną, 100% bawełny, materiał wysokogatunkowy, gramatura 170g/m2 zapinana 
na guziki z kieszonką na wysokości piersi po lewej stronie. Rozmiary do wyboru. 
Produkt zgodny z normą PN-EN-340 

szt. 7 
 
 

6 Kamizelka  ostrzegawcza w kolorze żółtym obszyta lamówką, zapięcie z 
przodu na rzep, dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471. Certyfikat 
EN ISO 20471: 2013. Wykonana z materiału fluorescencyjnego, poliester 100%, 
Rozmiary do wyboru. 

szt. 58 
 
 
 

7  Płaszcz przeciwdeszczowy  z kapturem w kolorze granatowym wykonany z 
elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości 100% PU Poliuretan. 
Wzmocniony podszewką poliestrową, zamek błyskawiczny zabezpieczony klapą 
zapinaną na napy, ściągacze pod mankietami rękawów, regulowany ściągacz przy 
kapturze, dwie kieszenie w części przedniej. Elastyczny nie ograniczający ruchów 
i zapewniający dużą swobodę oraz wygodę podczas użytkowania. Produkt 
według normy PN-EN343. Rozmiary do wyboru. 
 

szt. 
 

 
6 
 

8 Fartuch ochronny w kolorze granatowym,  wykonany z wysokiej jakości 
elanobawełny 180g/m2, długość 80 cm (wzdłuż pleców), dwie kieszenie głębokie, 
jedna u góry po lewej stronie, wykończenie białymi lamówkami, zapięcia na 
zatrzaśniki. Rozmiary do wyboru. 

szt. 
 

        40 
 



 

2 
 

 
9 Czapka z daszkiem w kolorze czerwonym i czarnym ze wzmocnieniem ( z 

plastikową wkładką ochronną) z oznaczeniem CE, czapka ma służyć do ochrony 
użytkownika w przypadku zagrożenia głowy, uderzeniem w twarde, nieruchome 
przedmioty zapobiegając powierzchniowym urazom głowy; materiał 100% 
bawełna, regulacja na rzep, spełnia wymogi normy EN812. Rozmiary do wyboru. 

szt. 
 
 
 
 
 
 
 

       26 
 
 

10 Kominiarka zimowa z jednym otworem wykonana z polaru w kolorze  czarnym lub 
granatowym - posiadająca certyfikat CE oraz EN ISO 13688 

szt. 37 

 II partia dostawy   
 

11 Bezrękawnik ocieplany  w kolorze czerwonym z czarnym wykończeniem, 
wykonany z tkaniny wodoodpornej 245g/m2 (bawełna 60%, poliester 40%  typ 
nevada). Ocieplony ( polarem 320 g/m2 + ovata 150 g/m2 ) Zapinany na suwak 
rozdzielczy mosiężny przykryty plisą zapinaną na rzepy, podkrój szyi wykończony 
stójką od wewnątrz  podszyty polarem.  Jedna wewnętrzna kieszeń piersiowa 
zapinana na rzep, dwie kieszenie zewnętrzne dolne naszywane, dwie kieszenie 
piersiowe naszywane wykończone patkami zapinane na rzepy. Dół bezrękawnika 
z tyłu dłuższy, regulowany za pomocą ściągacza.  Kaptur odpinany na guziki od 
wewnątrz podszyty polarem regulowany sznurkiem zakończony stoperami. 
Nadole bezrękawnika naszyte dwie taśmy odblaskowe szare (górna i dolna szer.5 
cm) zgodne z  normą PN-EN 20471.Nadruk na plecach na wysokości łopatek z 
napisem ZUK o wymiarach 25 cm x 11 cm  szerokość liter 1,5 cm x 8 cm w kolorze 
czarnym. Zdjęcie w załączniku jako wzór Rozmiary do wyboru. 

szt. 
 

         59 
 
 

12 Bezrękawnik ze stójką soft-shell NEO w kolorze czarnym : 
Materiał soft-shell, zapewniający cyrkulację powietrza, elementy odblaskowe 
zapewniające widoczność. Dwie kieszenie boczne na suwak, jedna kieszeń na 
wysokości piersi na suwak. Suwaki wodoodporne. Rozmiary do wyboru. 

szt. 4 
 
 
 

13 Kurtka zimowa w kolorze czerwonym z czarnym wykończeniem, wykonana 
z tkaniny wodoodpornej 245g/m2 (bawełna 60%, poliester 40%  typ nevada). 
Ocieplona (pikówka 150 g/m2 + ovata 150 g/m2). Zapinana na suwak rozdzielczy 
mosiężny przykryty plisą zapinaną na rzepy, podkrój szyi wykończony stójką od 
wewnątrz  podszyty polarem. Rękaw prosty, mankiet ze ściągaczem. Jedna 
wewnętrzna kieszeń piersiowa zapinana na rzep, dwie kieszenie zewnętrzne 
dolne naszywane, dwie kieszenie piersiowe naszywane wykończone patkami 
zapinane na rzepy, dół kurtki regulowany za pomocą  ściągacza,  kaptur odpinany 
na guziki od wewnątrz podszyty polarem regulowany sznurkiem zakończony 
stoperami. Na  rękawach i dole kurtki naszyte dwie taśmy odblaskowe (górna i 
dolna szer.5 cm) zgodne z  normą PN-EN 20471. Nadruk na plecach na wysokości 
łopatek z napisem ZUK o wymiarach 25 cm x 11 cm  szerokość liter 1,5 cm x 8 cm 
w kolorze czarnym. Rozmiary do wyboru. 

 
szt. 

 

 
18 

14 Kurtka zimowa z kapturem (3w1) Lahti Pro w kolorze szarym, czarnym  
z czerwonymi uchwytami. Materiał: poliester typu pognee (gramatura 
275g/m2), podszewka tafta (gramatura 50g/m2), podpinka polar (gramatura 
280g/m2). Impregnowana tkanina odporna na uszkodzenia mechaniczne, 7 
kieszeni, odpinany polar, kaptur chowany w kołnierzu, otwory wentylacyjne, 
wodoszczelne suwaki i szwy, regulacja u dołu kurtki, odblaskowe elementy. 
Rozmiary do wyboru. 
 

 
szt. 

 
1 
 
 

   
1. Odzież robocza ma być fabrycznie nowa, gotowa do użycia, zgodna z opisem podanym  

powyżej i spełniać wymagania określone w Polskich Normach lub posiadać deklaracje zgodności.  
2. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dokonać                                           

w siedzibie Zamawiającego na swój koszt doboru odpowiedniego rozmiaru indywidualnie dla każdego 
pracownika niezależnie od postury w zakresie zamawianej odzieży roboczej, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu dokonania tych czynności.  

3. W celu utrzymania estetyki i jednolitości wizerunku ubrań Zamawiający dołączył zdjęcia asortymentu 
zakupionego w roku poprzednim jako wzornik.
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