Załącznik Nr 1 do umowy
ZT-I.241.99.19.JD, PO.II.3791.132.19

Opis przedmiotu umowy
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z
wymaganiami podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym.
Oznakowanie odzieży:
* dotyczy punktu 3, 4, 5, 7 wykazu : oznakowane napisem „Urząd Morski w Szczecinie„
Na plecach białe litery na powierzchni A-4*
* dotyczy punktu 17 wykazu: oznakowane napisem „Urząd Morski w Szczecinie,,
Na plecach granatowe litery na powierzchni A-4

Lp.

1

2

3

Nazwa i opis przedmiotu

Ilość/
rozmiar

Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem wykonany z Plavitex'u; kaptur S-10
ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach.
M-15
Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie
L -10
kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami. Kolor: żółty lub
35
pomarańczowy.
M-5
Sweter wełniany pod szyję – skład 30% wełny 70 % anilany, wzmocnione
L-15
miejsca na ramionach i łokciach materiałem typu ryps ( gruba tkanina
XL-20
bawełniana lub podobna). Kolor czarny.
40
Ubranie ocieplane typ szwedzki do prania w wodzie, oznakowane*, kolor
niebieski.
Bluza
ze
stójką
i
gumowymi
ściągaczami,
zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą, kaptur dopinany na guziki,
kieszenie górne naszywane, zapinane na "rzepy", dolne – wpuszczane.
Spodnie ogrodniczki ocieplane z karczkiem przednim oraz podwyższonym
karczkiem tylnym, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym
karczkiem połączonym taśmą gumową, w spodniach podwójna kieszeń,
większa część zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona
przeszyciem. Dwie wzmacniane naszywane kieszenie dolne, podwójna
kieszeń na prawej nogawce, zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo
regulowane gumowym ściągaczem, wykonane z tkaniny poliestrowobawełnianej o masie powierzchniowej 260 g/m2.
Rozmiar:
170/100/96 – 4 kpl
176/108/100 – 4 kpl

1

kpl. 8

4

Ubranie robocze typ szwedzki oznakowane *, kolor: niebieski, o gramaturze
310 g/m 2 100% bawełna czesankowa, zgodne z normą PN-EN 340,
Bluza do bioder ze ściągaczami po obu bokach, zapinana na guziki przykryte
plisą, dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy, dwie kieszenie
naszyte na dole bluzy rękawy zapinane na guzik, na plecach dwie zakładki,
kołnierz wykładany.
Spodnie ogrodniczki, z podniesionym karczkiem, szelki z możliwością
regulacji długości, po bokach zapięcia na dwa guziki, w pasie ściągacz przez
całą szerokość tyłu, jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek, dwie
mniejsze kieszenie bez zapięcia naszyte na większą kieszeń, na nogawkach
dwie kieszenie wpuszczane oraz jedna na metrówkę, rozporek zapinany na
guziki kryty plisą, tył spodni z podniesioną talią i szelkami, lekko ściągnięty w 143 kpl
talii gumą.
Rozmiar:
168/102/106 – 5 szt.
178/110/104 – 15 szt.
170/96/90 – 10 szt.
178/118/111 – 10 szt.
170/94/100 – 10 szt.
178/118/130 – 6 szt.
172/110/130 – 6 szt.
182/104/96 – 12 szt.
176/96/86 – 6 szt.
182/120/106 - 4 szt.
176/96/96 – 10 szt.
188/104/100 – 12 szt.
176/104/96 – 15 szt.
186/110/102 – 10 szt.
188/118/128 – 6 szt.
190/118/135 – 6 szt.

5

Ubranie robocze typ szwedzki, damskie, oznakowane*, kolor niebieski,
z tkaniny bawełnianej 65% poliester, 35% bawełna.
Bluza zapinana na zatrzaski, dwie kieszenie piersiowe, po bokach guma
dopasowująca.
Spodnie ogrodniczki, na karczku kieszeń zapinana na zamek. Dwie kieszenie
boczne, jedna kieszeń tylna, wszyte szelki regulowane klamerkami.
Możliwość regulacji obwodu rękawów .
Rozmiar: M

6

7

3 kpl.

Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m² ( produkt polski )
Zapinana na guziki, długi rękaw, kołnierzyk i mankiet usztywniane, na lewej
piersi kieszonka, zgodne z normą EN 340 kolor: krata czarno-niebieska
Rozmiary:
215 szt.
S – 10 szt.
XL – 50 szt.
M – 30szt.
2XL – 20 szt.
L – 80 szt.
3XL – 25 szt.
T-shirt granatowy, oznakowany*, 100 % bawełny 175 g/ m ² wysoki ściągacz
przy szyi, rękawy i dół wykończone obszyciem.
Rozmiary:
300 szt.
S – 15 szt.
XL – 100 szt.
M – 15 szt.
2XL – 50 szt.
L – 100 szt.
3 XL – 20 szt.

2

8

9

Kurtka zimowa z kapturem - powłoka 100% poliester Oxford o gramaturze 150
g/m2, powlekany poliuretanem, podszewka ¾ długości, polar o gramaturze
280g/m2, zaś od dołu pikowana podszewka 190T, wyściółka 100%poliester,
zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, przy szyi wykończona stójką,
odblaskowe wstawki zapewniające widoczność wieczorową porą, przedłużany
tył,ze ściągaczami z boku zabezpiecza przed wiatrem, sześć kieszeni: cztery
58 szt.
w górnej partii zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w
dolnej partii kurtki zasłonięte materiałem, dodatkowa kieszeń na prawym
rękawie, rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem.
Rozmiary:
S – 5 szt. M – 15 szt. L – 20 szt. XL – 18 szt.
Kamizelka ocieplana 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka ocieplana z
poliester. Kołnierz stójka, zapinany na zatrzaski. Zapięcie z przodu na zamek
błyskawiczny, pod listwą na rzep. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i XL-10
klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane 3XL-10
na zamek. 2 górne nakładane kieszenie (telefon) z kontrafałdami zapinane na
20
rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki
rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne
gumki. Osłona nerek.

10

Czapka letnia z daszkiem typu baseball, regulowana na rzep lub zapięcie z
klamrą ,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki

11

Czapka zimowa – 100% przędza akrylowa, gramatura 126g/m2, wywijana.
130 szt.
Kolor czarny.

12 Kominiarka pod hełm czarna 100% akryl z jednym otworem
Ubranie wodochronne, 2-częściowe. Kurtka z kapturem zapinana na napy
oraz spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną, szeroką
gumą z tyłu, wiatrołapy w rękawach . Model produkowany z wodoochronnej
13 tkaniny Plavitex, Szwy zgrzewane obustronnie,
gramatura materiału: 350 gram/m²
Grubość materiału: 0,48 mm
Kolor niebieski zgodne z normami EN ISO 13688 i EN 343.
Krótkie spodnie - typu "bojówki", 100% bawełna, gramatura 180 g/m2
zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z tyłu na napy i
14 rzepy oraz dwie boczne, cztery kieszenie na nogawkach na napy,
dodatkowe troczki na zakończeniach nogawek
kolor: czarny
Ubranie ocieplane dla spawaczy, wykonane z tkaniny bawełnianej
impregnowanej niepalnie o masie powierzchniowej 340 g/m2 ocieplone owatą
Spodnie typu ogrodniczki na bawecie naszyta kieszeń przykryta patką
zapinaną na guziki , na prawym boku, na wysokości talii i pasa wykonane
rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu.
15
Na wysokości talii z przodu naszyte dwie kieszenie
Bluza ¾ po bokach, na wysokości talii kieszenie zewnętrzne, tył
bluzy jednoczęściowy, rękawy jednoczęściowe
Rozmiary: 52 – 1 kpl. 64 – 1 kpl.

3

140 szt.

10 szt.

M-15
L-5
3XL-2
22 szt.
M-2
L-4
XL-2
8 szt.

2 kpl.

Ubranie dla spawaczy
Bluza: długość do bioder ,zatrzaski kryte plisą, kieszeń na piersi dwie
przednie kieszenie z patkami zapinane na zatrzaski kieszeń wewnętrzna na
wysokości piersi
Spodnie typu ogrodniczki:
elastyczne szelki ,zapięcie w pasie po lewej stronie na dwa guziki ,dwie
kieszenie boczne otwory kieszeniowe na szwach bocznych umożliwiające
16
dostęp do odzieży wewnętrznej ,
kieszeń na prawej nogawce z wejściem od tyłu ,
kieszeń wewnętrzna na bawecie
skład: 100% bawełna impregnowana niepalnie ,splot diagonalny, gramatura:
400 g/m², ochrona przed UV z normami : EN ISO 11611, klasa 2, A1 EN ISO
11612, klasa A1, B1, C1
Rozmiary: 52 – 2 szt. 64 – 2 szt.
Kombinezon biały roboczy, oznakowany*
17 Skład 65%poliester 35% bawełna . Gramatura min. 270g/m2
Odporny na smary, oleje i brud EN 340

4 kpl.

5 szt.
S-5

Odzież termoaktywna – komplet : kalesony, koszulka długi rękaw zakończony M-2kpl
L-3kpl
18 ściągaczem : Unisex skład 100 % mikropoliester gramatura 180% g/m2
XL-3kpl
kolor: czarny
8 kpl
Skarpety czarne wykończone nieuciskającym ściągaczem
skład : bawełna pow. 60 %
Rozmiary:
19 38-39 – 40 par
44-45 – 100 par
40-41 – 100 par
46-47 – 30 par
42-43 – 100 par

370 par

Kalesony bawełniane (100% bawełny ) 220g/m2 z bawełny wysokiej jakości
kolor szary
20 Rozmiary:
L – 25 szt.
2XL – 15 szt.
XL – 30 szt.
3XL – 10 szt.

80 szt.

Kombinezon jednorazowy
100% polipropylen, 40g/m2
21
zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką,
brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi

20 szt.

Ubranie dla pilarzy: Bluza odporna na przecięcie, zapinana na zamek
błyskawiczny. Otwór umożliwiający wentylację EN 381-11 klasa I
Spodnie Ogrodniczki odporne na przecięcie. Dół zapinany na zamek
22 błyskawiczny. W składzie min 40 % bawełny Kolor zielono-pomarańczowy
Zgodne z normami EN340, EN381-5 klasa II
Rozmiary:
L – 5 kpl. 2XL – 2 szt.

4

7kpl.

Kombinezon roboczy ocieplany, wodoodporny, plamoodporny. Kieszenie
zapinane na wodoodporne zamki. Na kolanach dodatkowe wzmocnienia.
Taśmy odblaskowe dla lepszej widoczności. Uchwyt na telefon,
krótkofalówkę. Dodatkowa kieszeń na telefon z uchwytem na klucze.
23. Regulowany kaptur. Rękawy regulowane na rzepy. Produkt certyfikowany na
zgodność z normą: EN 343 klasa 3:1 EN 342
Materiał: 100% poliester, 300D Oxford z wykończeniem plamoodpornym PU
190g/m2, ocieplina Nylon 60g/m2, ocieplina 170g/m2.
Kolor: granatowo-czarny
Rękawice ocieplane z pomarańczowej przędzy akrylowej, średniej grubości.
Pokryte spienionym lateksem, zakończone ściągaczem.
24. Odpowiadają normom EN388, Norma EN511
Rozmiar : 9 -100 szt.
10 -50 szt.

L-4
XL-4
8szt.

Par 150

Rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części
powłoką latexu.
25.
Par 200
kolor czerwono-czarne
Rozmiar: 8-100szt. ,9-100szt.
Rękawice robocze wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym,
całodłonicowe, wierzch i mankiet z drelichu, wypodszewkowane,
26.
Par 800
podgumowany mankiet.
Rozmiary: 9 – 300 par , 10 – 300 par , 11 – 200 par
Rękawice wykonane z koziej skóry licowej. Część chwytna wraz z kciukiem i
wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia z
27. dzianiny, elastyczny mankiet zapinany na rzep
Par 150
Rękawice spełniają wymagania norm EN 420 i EN 388.
Rozmiary: 9 – 75 par , 10 – 75 par

28.

Hełm ochronny biały Peltor G3000 wyposażony
podbródkowy

w 3-punktowy pasek

szt. 10

Hełm ochronny żółty Peltor G3000 wyposażony w 3-punktowy pasek
szt. 15
podbródkowy
Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, z latexu naturalnego, kształt
uniwersalny
30.
15
kolor biel, opakowanie: 100 szt.
Rozmiar: M -10 op, L -5 op
29.

Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze
pomarańczowym. Szorstka powierzchnia części chwytnej. Wyściółka
31.
wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej.
Rozmiar: 9-150 ,10-150

5

Par 300

Część 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia roboczego zgodnie z wymaganiami
podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym:

Ilość
par

Lp. Nazwa i opis obuwia, rozmiary
Buty gumowo –filcowe 100 % guma . Odporne na niskie temperatury zgodne z
normą PN-EN 347
1.

2.

3.

Rozmiar

42

46

Ilość par

10

4

Trzewiki Kazuar z podnoskiem S3, wykonane w całości z bardzo mocnej
gładkiej skóry licowej (grubość ok. 1,8mm), język miechowy, podeszwa z
dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, oddychająca podszewka z materiału 3D
High-tech, kompozytowy podnosek odporny na uderzenia z energią do 200 J
niemagnetyczna, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100 N, wykonana z
Kevlaru wkładka antyprzebiciowa, profilowana i elastyczna wkładka XD-055
przeciwgrzybiczna i antybakteryjna, wspornik TPU, stabilizator TPU
EN-ISO20345:2011, S3,SRC kolor czarny z elementami odblaskowymi

Rozmiar

43

44

45

46

47

Ilość
par

10

20

10

20

5

Trzewiki zawodowe bez podnoska, wykonane z naturalnej skóry licowej grubość
ok. 1,80 mm, język miechowy,
podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu z absorberem energii w
części piętowej ,wkładka ComfortDry o właściwościach antybakteryjnych,
przeciwgrzybicznych, antystatyczne, kolor czarny EN-ISO 20347-2012
42
45 46 47
Rozmiar
37
38
41
44

Ilość par

4.

14

5

10

10

10

15

5

5

2

2

6

65

5

Półbuty robocze damskie bez metalowego podnoska, podeszwa dwuwarstwowa
(PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu
termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu
komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
absorbcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór
welurowych, górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem,
wypełnionym pianką lateksową, podszewka przyszwy - włóknina Ibiline, obłożyny
- włóknina Super Royal, antyelektrostatyczne, wyposażone w higroskopijną
profilowaną wyściółkę.
Rozmiar
37
41

Ilość par

65

4

5.

Trzewiki skórzane dla pilarzy z zabezpieczeniem przed przecięciem
piłą. Pokrycie: wodoodporna skóra o porowatej strukturze, wyściółka: przewiewna
skóra, absorbująca pot, przeciwdziałająca otarciom wkładka: wykonana z EVA,
antystatyczna, wchłaniająca pot podeszwa: PU/PU stalowa wkładka w podeszwie
produkt spełnia wymagania norm: EN20344, EN20345, EN17249 klasa II
43
44
45
Rozmiar
41
42
4

Ilość par

6.

4

1

Trzewiki zawodowe ocieplane damskie - skóra bydlęca ocieplane kożuszkiem,
podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej
gęstości, absorpcja uderzeń pod piętą kategoria OB E FO SRC spełniają
wymagania norm EN20347, EN20344
39
40
41
Rozmiar
36
37
38
2

Ilość par

7.

4

5

4

3

3

1

3

8

8

15

10

6

15

2

Półbuty męskie bez podnoska
Podeszwa PU/TPU
cholewki ze skór licowych gładkich perforowane, antyelektrostatyczne,
wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla,
wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie EN 347-1, O1
42
43
44
45
Rozmiar
39
40
41

Ilość par

18

54

4

Trzewiki ocieplane damskie z podnoskiem kompozytowym, cholewki wykonane
ze skóry licowej, wodoodpornej zgodne S3 SRC EN-ISO 20345
8.

9

Rozmiar

36

40

41

Ilość par

2

2

2

6

Półbuty bezpieczne damskie z podnoskiem kompozytowym i niemetalową
wkładką antyprzebiciową, cholewki wykonane ze skóry licowej gładkiej
zmniejszonej nasiąkliwości wody, podeszwa PU/PU zgodne z PN-EN ISO 20345,
S3, SRC

Rozmiar

36

Ilość par

2

7

2

Trzewiki robocze bezpieczne, wierzch: skórzany, wodoodporny,
Podeszwa poliuretanowa
Podnosek stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J,wkładka antyprzebiciowa,
stalowa o dużej elastyczności,
wkładka typu Carbon
10 System szybkiego zdejmowania, osłona sznurowadeł zapinana na rzep zgodne z
EN-ISO 20345 S3 RS SRC
Rozmiar
41
42
44
46
2

Ilość par

2

1

1

Trzewiki bezpieczne ocieplane z podnoskiem kompozytowym i niemetalową
wkładką antyprzebiciową, cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych o
zmniejszonej nasiąkliwości wody, podeszwa PU/PU zgodne z norma PN-EN ISO
11 20345, S3, CI SRC
43
44
45
46
Rozmiar
41
42

Ilość par

5

10

10

10

10

4

15

15

8

23

5

10

Półbuty damskie, skóra z naturalnym licem, spody PU, podszewki - skóra licowa
świńska wzór 094
40
14 Rozmiar

2

2

Ilość par

Botki damskie ocieplane, skóra z naturalnym licem, spody TR/ termo kauczuk
Wzór 084
37
40
15 Rozmiar

Ilość par

44

10

Buty gumowe męskie lub PCV do kolan,
podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna - czarne
44
42
43
13 Rozmiar

Ilość par

50

5

Kozaki męskie - cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim
kołnierzem, ocieplone, wygodne zapięcie na dwa suwaki (od strony wewnętrznej i
zewnętrznej). Podeszwa PU ,spody olejoodporne, antypoślizgowe,
12 odpowiadające normie PN-EN 347-1.
44
Rozmiar
41
42
43

Ilość par

6

2

2

8

4

Trzewiki zawodowe ocieplane męskie, bez podnoska, wierzch obuwia wykonany
ze skór naturalnych, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na
oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne , PN-EN ISO 20347, O1,
16 CI, FO, SRC
Rozmiar
42
43

Ilość par

5

5

9

10

