
 
 
 

 

Zintegrowany System Zarządzania  

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze 
 i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP 

na 2013 r. 

 

 

L.p.  
Odzież  

 
Wymagania 

 

J.m. Ilość 

1 Fartuch damski   
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1.  fartuch stylonowy - do prac gospodarczych; 
2.  długość ¾; 
3.  bez rękawów; 
4.  kolor granatowy (zgodny z paletą Ral) 
 
Producent: …………………………………………. 
 
Długość okresu gwarancji : ……………………….. 
 

szt. 5 

2 Fartuch męski  -  
drelich  
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1. fartuch roboczy  z tkaniny poliestrowo – bawełnianej; 
2. gramatura min. 245 g/m

2
; 

3. kolor zielony ( zgodny z paletą Ral); 
4. kurczliwość do 3%; 
5.fartuch musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-P-84505-03:1989, PN-P-84531/A1:1997 
6. Różne rozmiary: 
 
Producent: …………………………………………. 
 
Długość okresu gwarancji : ……………………….. 
 

szt. 4 

3 Kamizelka ochronna 
– odblaskowa 
 
CPV: 18.14.30.00-3 
 

1. kamizelka ostrzegawcza – odzież ostrzegawcza klasy 2,  
ze znakiem CE; 
2. kolor pomarańczowy ( zgodny z paleta Ral);  
3.kamizelka musi spełniać wymagania określone w PN-
EN471:2005, klasa 2 
4. różne rozmiary:  
5. wraz ofertą należy dostarczyć certyfikat CE 
 
Producent: …………………………………………. 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………… 
 

szt. 127 

4 Koszula flanelowa  
 
CPV: 18.33.00.00- 1 

1. koszula flanelowa krata; 
2. kolor czarno-granatowy (zgodny z paletą Ral); 
3. minimalna gramatura 180 g/m

2
; 

4. odporność na kurczliwość w praniu do 60
o
C; 

5. różne rozmiary: 
6. koszula musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-92/P-84683, PN-P-84531/A1:1997 
 
Długość okresu gwarancji: …………………………… 
 
Producent: …………………………………………….. 
 

szt. 134 

5 Koszula flanelowa 
 
 
CPV: 18.33.00.00- 1 

1. koszula flanelowa krata; 
2. kolor czarno-zielony (zgodny z paleta Ral); 
3. minimalna gramatura 180 g/m

2
 ; 

4. odporność na kurczliwość w praniu do 60
o
C; 

5. różne rozmiary: 
6. koszula musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-92/P-84683, PN-P-84531/A1:1997 
 
 

szt. 170 



Długość okresu gwarancji : ……………………….. 
 
Producent: ………………………………………….. 

6 Koszula letnia  
t-shirt 
 
CPV: 18.33.00.00- 1 

1. koszula bawełniana typu T- shrit ; 
2. kolor pomarańczowy (zgodny z paletą Ral) ; 
3. minimalna gramatura  150 g/m

2 
; 

4. logo zamawiającego umieszczone na rękawie, wielkość 
nadruku ok.8 cm x 7 cm. Nadruk wykonany metodą  
sitodruku. 
5. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

O
C 

6. różne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 
 
Producent: …………………….……………….….. 
 

szt. 574 

7 Ubranie 
wodochronne 
ostrzegawcze 
 
CPV: 18.22.00.00 -7 

1. ubranie (kurtka z kapturem, spodnie typ ogrodniczki) 
wodochronne ostrzegawcze wykonane z PCV; 
2. minimalna gramatura 240 g/m

2
; 

3. kolor żółty (zgodny z paletą Ral); 
4. kurtka o długości ¾ ; 
5. dwa pasy odblaskowe: na plecach i piersiach (min 5 cm           
szerokości srebrnego materiału odblaskowego);  
6. ubranie i materiał odblaskowy ze znakiem CE; 
7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
471:2005, PN-EN-340:2006, PN-EN-343:2004 
8. różne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 
 
Producent …………………………………….…… 
 

kpl. 93 

 8 Ubranie robocze 
typ szwedzki 
 z elementami 
odblaskowymi + 
czapka 
 
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z podwójnymi 
szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m

2
; 

3. ubranie dwukolorowe: kolor podstawowy zielony, kolor 
uzupełniający pomarańczowy (zgodny z paleta Ral); 
4. bluza z pomarańczowymi plecami z dużym napisem MPO 
w kolorze czarnym wykonanym metodą sitodruku. Na 
plecach dwa pasy odblaskowe (min 5 cm szerokości 
srebrnego materiału odblaskowego) – pierwszy nad czarnym 
napisem MPO (na wysokości łopatek), a drugi u dołu bluzy 
(ok. 20 cm od dołu bluzy). Przód bluzy na piersi do wysokości 
kieszeni pomarańczowy, kieszenie (2 szt.) i dół bluzy zielone. 
Nad kieszonkami pas odblaskowy. Zielony kołnierzyk. 
Rękawy bluzy zielone wyposażone w dwa pasy odblaskowe 
powyżej łokcia. Zapinana na guziki płaskie;  
5. spodnie typu ogrodniczki pomarańczowa kieszeń na piersi 
z czarnym napisem MPO zapinana na zamek wykonanym 
metodą sitodruku. Na nogawkach po dwa pasy odblaskowe; 
6. czapka robocza letnia zielona  z czarnym napisem nad 
daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku; 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią należy traktować 
jako komplet; 
8. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

o
C; 

9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, PN-EN 
471:2005 (2 kasa) 
10. materiał odblaskowy ze znakiem CE ; 
11. różne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : …………………….…….. 
 
Producent …………………………………………….. 
 

kpl. 275 



9 Ubranie robocze 
typ szwedzki + 
czapka   
CPV: 18.11.00.00-3 
 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z podwójnymi 
szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m

2
; 

3. ubranie jednokolorowe: kolor zielony (zgodny z paletą 
Ral); 
2. bluza z dużym napisem MPO na plecach w kolorze 
czarnym wykonanym metodą sitodruku. Guziki płaskie; 
5. spodnie typu ogrodniczki kieszeń na piersi z czarnym 
napisem MPO  zapinana na zamek, wykonanym metodą 
sitodruku; 
6. czapka robocza letnia zielona  z czarnym napisem nad 
daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku; 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią należy traktować 
jako komplet; 
8.  materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

o
C; 

9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
10. różne rozmiary:  
 
 
Długość okresu gwarancji : …………………………. 
 
Producent : ………………………………….……….. 
 

kpl. 1 

10 Ubranie robocze 
typ szwedzki + 
czapka  
 
CPV : 18.11.00.00-3 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z podwójnymi 
szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m

2
; 

3. ubranie jednokolorowe: kolor czarny (zgodny z paletą Ral); 
2. bluza z dużym napisem MPO na plecach w kolorze 
pomarańczowym wykonanym metodą sitodruku. Guziki 
płaskie; 
5. spodnie typu ogrodniczki kieszeń na piersi z 
pomarańczowym napisem MPO zapinana na zamek,  
wykonanym metodą sitodruku; 
6. czapka robocza letnia czarna  z pomarańczowym napisem 
nad daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku. 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią należy traktować  
jako komplet; 
8. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

o
C; 

9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
8. różne rozmiary:  
 
Długość okresu gwarancji : …………………………… 
 
Producent : ………………………………….……….. 
 

kpl 32 

11 Ubranie ocieplane z 
elementami 
odblaskowymi  + 
czapka 
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1. ubranie wykonane w stylizacji jak ubranie z poz. 8  
wykonane z tego samego  rodzaju tkaniny i z tożsamymi 
elementami odblaskowymi (kolor zgodny z paleta Ral); 
Wymagania specyficzne: 
1. kurtka ocieplana przedłużana długość 3/4,  rękawy  
odpinane;  
2. spodnie ocieplane;  
3.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
4.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w nogawkach i rękawach  150 g/m

2
, w korpusie bluzy  

minimalna gramatura 200 g/m
2
; 

5. ubranie robocze wraz z czapką należy traktować jako 
komplet; 
6. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

o
C; 

7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, PN-EN 
471:2005 (2 kasa) 
8. materiał odblaskowy ze znakiem CE  
9. różne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : …………….……… 

kpl. 144 



. 
Producent ………………………………………… 
 

12 Ubranie ocieplane + 
czapka  
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1. ubranie wykonane w stylizacji jak ubranie z poz. 8  
wykonane z tego samego  rodzaju tkaniny ( kolor zgodny z 
paletą Ral),  bez  elementów odblaskowych; 
Wymagania specyficzne: 
1. kurtka ocieplana przedłużana długość 3/4,  rękawy  
odpinane;  
2. spodnie ocieplane;  
3.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
4.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w nogawkach i rękawach  150 g/m

2
, w korpusie bluzy  

minimalna gramatura 200 g/m
2
; 

5. ubranie robocze wraz z czapką należy traktować jako 
komplet; 
6. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60

o
C; 

7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
8. różne rozmiary: 
 
 
Długość okresu gwarancji : …………………….…… 
 
Producent: …………………………………………… 
 

kpl. 1 

13 Ubrania 
kwasoodporne 
 
 
CPV: 18.11.00.00-3 

1. ubranie (bluza i spodnie ogrodniczki) z tkaniny 
kwasoodpornej ze znakiem CE; 
2. kolor zielony; 
3. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-04987:1998, 
 
Długość okresu gwarancji: ………………..……….. 
 
Producent: ………………………………………..…. 
 

szt. 3 

14 Kurtka ocieplana + 

czapka 

 

CPV: 18.11.00.00-3 

1. Kurtka z tkaniny poliestrowo- bawełnianej; 
2. minimalna gramatura 245 g/m

2
; 

3. ubranie dwukolorowe: kolor podstawowy zielony, kolor 
uzupełniający pomarańczowy (zgodny z paletą Ral); 
4. Kurtka z pomarańczowymi plecami z dużym napisem MPO 
w kolorze czarnym wykonanym metodą sitodruku. Przód 
kurtki na piersi do wysokości kieszeni pomarańczowy, 
kieszonki i dół kurtki zielone. Zielony kołnierzyk. Rękawy 
kurtki zielone wyposażone w dwa pasy odblaskowe powyżej 
łokcia. Guziki płaskie; 
5.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
6.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w rękawach  150 g/m

2
, w korpusie bluzy  minimalna 

gramatura 200 g/m
2
; 

7. ubranie robocze wraz z czapką należy traktować jako 
komplet; 
8. różne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 
 
Producent: …………………………………………… 

 

 

szt. 1  



Lp. Rękawice robocze, ochronne 
CPV: 18 14 10 00 -9 

J.m.  

1. 1. rękawice bawełniane pięciopalcowe pokryte gumą; 
2. rękawice  oznakowane, ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent …………………………………………………….…….…… 
 
Długość okresu gwarancji :……………………………………………… 
 

para 200 

2. 1. rękawice kwasoodporne wykonane z naturalnej gumy, flokowane, pięciopalcowe; 
2. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN-374-1:2005, 
PN-P-84688:1998, ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………….………...…… 
 
okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 
 

para 8 

3. 1. rękawice jednorazowe, lateksowe pudrowane w opakowaniach po  100 szt.; 
2. rękawice ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………….… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..……….. 
 

op. 9 

4. 1. rękawice bawełniane  powlekane  na całej długości nitrylem z mankietem 
ściągaczowym, pięciopalcowe, kat. II, parametry nie niższe niż: 4.2.2.2; 
2. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 388:2006,  
ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..……….. 
 
 

para 1100 

5 1. rękawice wzmacniane skórą bydlęcą lico , nieprzeszywane w części dłonicowej,   
kat. I.; 
2. przeznaczone do ciężkich prac, pięciopalcowe; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005   
ze znakiem CE;  
3. rękawice w rozmiarach: od 8 do 10. 
 
Producent …………………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….…….. 
 

 
para 

3900 

6 1. rękawice wzmacniane skórą bydlęcą lico , nieprzeszywane w części dłonicowej,   
kat. I.; 
2. przeznaczone do ciężkich prac, pięciopalcowe z podszewką z tkaniny 
ciepłochronnej; 
3. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005, 
PN-EN 511:2006 ze znakiem CE. 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent …………………………………………………………….… 
 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….……. 

para 
 
 

 

1230 

7 1. rękawice tkaninowe- ocieplane; 
2. przeznaczone do ciężkich prac,  
3. pięciopalcowe z podszewką z tkaniny ciepłochronnej; 
4. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005, 
PN-EN 511:2006,  ze znakiem CE; 
5. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………… 
 

para 650 



Długość okresu gwarancji :………………………………………..…….. 
 

8 1. rękawice spawalnicze; 
2. wykonane z dwoiny bydlęcej, pięciopalcowe, kat. II.; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005, 
PN-EN 407:2005 ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………..……… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………………….. 
 

para 21 

9 1. rękawice z dzianiny poliestrowej nakrapiane jednostronnie w części dłonicowej; 
2. rękawice  pięciopalcowe, kat. I.; 
3. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005 
ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………..…… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….…….. 
 

para 2500 

10 1. rękawice bawełniane  powlekane nitrylem; 
2. rękawice pięciopalcowe, kat. II, odporne m.in. na: oleje, smary, benzyny, 
rozpuszczalniki; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 420:2005, 
PN-EN 388:2006 ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………..…….. 
 

para 407 

 

Lp. Obuwie  
CPV: 18831000-2; 18811000-7 

 

J.m. Ilość 

1. 1. obuwie bezpieczne - półbuty  
2. półbuty ochronne męskie klasy I, spełniające kategorię S3; 
3. obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ A1:2007,                            
PN-EN ISO 20345:2005 ze znakiem CE. 
4. różne rozmiary: 
 
Producent ………………………………………………….……… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….….. 
 

para 121 

2 1. półbuty damskie - ochronne, profilaktyczno - zdrowotne.  
2. wierzchy wykonane ze skóry na spodach antypoślizgowych z pełnym profilem 
ortopedycznym z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę; 
3. różne rozmiary: 
 
Producent ………………………………………….………..…… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………….…………….. 
 

para 4 

3 
 

1. obuwie bezpieczne - trzewiki  
2. trzewiki męskie k I, spełniające kategorię S3,  
3. obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ A1:2007, PN-EN 
ISO 20345:2005 ze znakiem CE o dodatkowych następujących parametrach: 

 zapewniające stopom oddychanie, 

 odporne na działanie wody (nie nasiąkające przez czas minimum 60 min), 

 podeszwy butów odporne na rozpuszczalniki organiczne i chemikalia,        
o właściwościach antyelektrostatycznych; 

4. różne rozmiary: 
 
Producent ………………………………….………………… 
 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….. 

para 238 



 

 
4 

1. obuwie zawodowe gumowe męskie spełniające wymagania określone w EN ISO 
20344:2004 ze znakiem CE. 
2. różne rozmiary: 
 
Producent …………………………………………………..…………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….…….. 
 

para 10 

5 1. obuwie ochronne kwasoodporne z PCV, podeszwa antypoślizgowa; 
2. obuwie spełniające wymagania określone w PN-ISO 6110:1993 ze znakiem CE.   
3. różne rozmiary: 
 
Producent …………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………….…….. 
 

para 3 

6 
 

1. obuwie bezpieczne – trzewiki ocieplane 
2. trzewiki męskie ocieplane k I, spełniające kategorię S3; 
3 obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ A1:2007, PN-EN 
ISO 20345:2005 ze znakiem CE o dodatkowych następujących parametrach: 

 zapewniające stopom oddychanie, 

 odporne na działanie wody (nie nasiąkające przez czas minimum 60 min), 

 podeszwy butów odporne na rozpuszczalniki organiczne i chemikalia,        
o właściwościach antyelektrostatycznych 

4. różne rozmiary: 
 
          
Producent …………………………………………………….…… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….. 
 

para 115 

 

 Środki ochrony indywidualnej  
CPV: 18143000-3 

J.m. Ilość 

1 
 

Hełm ochronny  z więźbą parcianą, kolor pomarańczowy ze znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 
 

Szt. 10 

2 Maska ochronna – higieniczna (jednorazowa) dwuwarstwowa 
 
Producent …………………………………………………………….…… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………..……….. 
 

Szt. 1190 

3 Gogle kwasoodporne 
Okulary -  gogle kwasoodporne stosowane jako ochrona oczu przed szkodliwymi 
odpryskami kwasów i ługów, płynami żrącymi i drażniącymi, ze znakiem CE. 
  
Producent ………………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :………………………………………………….. 
 

Szt. 28 

4 Okulary ochronne typu gogle antyodpryskowe przylegające do twarzy, ze znakiem 
CE. 
 
Producent ……………………………………………………………….… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….….. 
 

Szt. 54 

5 Okulary spawalnicze do spawania gazowego z wentylacją pośrednią z uchyloną 
osłoną, wzierniki przeźroczyste PC i przyciemniane SVAR (średniociemne), ze 
znakiem CE.  
 
Producent ………………………………………………………………… 

Szt. 3 



 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….…….. 
 

6 Osłona twarzy  - antyodpryskowa, ze znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………..…… 
.6 
Długość okresu gwarancji :……………………………………..………….. 
 

Szt. 16 

7 
 

Tarcza spawalnicza z filtrem spawalniczym. Stopień zaciemnienia od 9 do 11 DIN, ze 
znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………….…… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 
 

Szt. 2 

8 Przyłbica spawalnicza z filtrem spawalniczym. Stopień zaciemnienia od 9 do 11 
DIN, ze znakiem CE. 
 
Producent ……………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….…….. 
 

Szt. 4 

9 
 

Szelki bezpieczeństwa. Linia szelek o prostej konstrukcji z  pełni regulowaną uprzężą 
chroniąca przed upadkiem z wysokości z dwoma klamrami , ze znakiem CE. 
 
Producent ……………………………………………………………… 
 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..………….. 
 

szt. 3 

Do asortymentu, dla którego określono wymagania w Polskich Normach, konieczne jest dołączenie 
deklaracji zgodności WE, instrukcji użytkowania spełniającej wymagania określone w § 36 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).  

Wszystkie elementy ubioru oraz materiały, z których te elementy zostały wykonane muszą spełniać 
wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów        
(Dz. U. nr 229, poz. 2275 z późn. zmianami). Wyroby oraz materiały pochodzące z poza Uni Europejskiej, 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą posiadać  
atesty potwierdzające zgodność z wymogami szczegółowymi przepisów UE lub przepisów , o których 
mowa w art. 6 ww. ustawy. 

 
 


