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I. Warunki ogólne  

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę wynajmu i serwisowania odzieży roboczej z należytą 
starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie 
świadczących tego rodzaju usługi, zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca przy wykonywaniu usług posłuży się osobami posiadającymi 
odpowiednie doświadczenie i właściwe kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi 
standardami wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania Umowy możliwość skorzystania                         
z prawa opcji w postaci zwiększenia/zmniejszenia ilości Odzieży objętej Usługą Podstawową                
i Serwisem Odzieży podanej w Załączniku do Specyfikacji Technicznej. 
Zwiększenie/zmniejszenie ilości Odzieży w ramach prawa opcji będzie realizowane                            
w przypadku zwiększonej/ zmniejszonej liczby pracowników korzystających z odzieży,                        
w okresie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia ilości Odzieży objętej Usługą 
podstawową i Serwisem Odzieży, przy czym zmiana ilości nie może spowodować zmniejszenia 
maksymalnej wartości Umowy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 lit a Umowy, o więcej niż 20%. 
Zmniejszenie nastąpi w przypadku zmniejszenia liczby pracowników korzystających z Odzieży 

4. W przypadku przekroczenia poziomu redukcji zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, 
Zamawiający zobowiązany jest do wykupu redukowanych egzemplarzy odzieży w terminie         
do 30 dni licząc od daty dokonania redukcji zatrudnienia. 

5. Odzież ochronna wynajmowana Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy musi spełniać 
wszystkie wymagania dla środków ochrony indywidualnej zawarte w obowiązujących 
przepisach, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 
dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 51) w zakresie dotyczącym tej 
odzieży,  a środki używane do jej prania muszą posiadać wymagane karty charakterystyki 
produktu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem szaf do przechowywania odzieży roboczej i są one 
przeznaczone wyłącznie do tego celu.  

7. Wykonawca przyjmie do usługi serwisowej całą zamortyzowaną odzież użytkowaną przez 
pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 100% pokrycia kosztów wykupu 
niezamortyzowanej odzieży dotychczas użytkowanej przez pracowników PGE Ekoserwis sp.                   
z o.o. Niezamortyzowana odzież do wykupienia zostanie wyceniona przez dotychczasowego 
Wykonawcę, zgodnie z tabelą zawartą w pkt II ppkt 1, po przeprowadzeniu inwentaryzacji 
zdawczo-odbiorczej i wystawieniu faktury VAT.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zakwestionowania przez Wykonawcę wykupu 
poszczególnych elementów odzieży w terminie 5 dni od dnia przyjęcia jej przez Wykonawcę do 
usługi. 

9. Zestawienie wykupionej odzieży wraz z jej wartością zawarta jest w pkt. II ppkt 1. Szczegółowy 
wykaz odzieży z datą pierwszego wydania w podziale na Regiony (części zamówienia) stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego ST . 

10. Odzież robocza stanowi własność Wynajmującego do czasu uregulowania przez Zamawiającego 
należności za jej wykup. Nie dotyczy to odzieży, która zamortyzowała się przed dniem 
podpisania umowy i do czasu przekazania przez Wykonawcę nowej partii odzieży pracownikowi 
pozostaje własnością Zamawiającego.  

11. Odzież robocza (dostarczona przez Wykonawcę ) stanowi własność Wykonawcy do czasu 
uregulowania przez Zamawiającego należności za wykup odzieży. 
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12. Odzież robocza może być wykorzystywana przez Zamawiającego jedynie zgodnie z jej 
przeznaczeniem oraz powinna być zabezpieczona i przechowywana w sposób odpowiedni do 
jej właściwości (chroniona przed wilgocią, pleśnią, korozją, innym zniszczeniem lub 
zaginięciem). Zniszczenie odzieży na skutek kontaktu z ogniem, odpryskami gorących metali, 
kwasami oraz innymi substancjami, które mogą spowodować zniszczenie odzieży, również 
traktuje się jako zniszczenie z winy Zamawiającego. 

13. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 11., Zamawiający jest zobowiązany do wykupu 
zniszczonej lub zagubionej odzieży za cenę odpowiadającą jej aktualnej wartości sprzed daty 
zniszczenia lub zagubienia. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za odzież roboczą oraz szafy w czasie, gdy znajdują 
się one w jego posiadaniu. 

15. Zamawiający nie ma prawa podnajmować ani oddawać w bezpłatne użytkowanie odzieży 
roboczej i szaf na odzież roboczą osobom trzecim. 

16. Odzież może być prana i konserwowana jedynie przez Wykonawcę, w terminach                                                
i z częstotliwością  ustaloną w umowie, z zastrzeżeniem postanowień umowy dotyczących klęski 
żywiołowej, czynników atmosferyczne i strajków. 

17. Za dodatkową opłatą Wykonawca może również świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi 
dodatkowe wyszczególnione w tabeli  pkt. X niniejszego ST. 

18. Realizacja usług w ramach postępowania na  „Wynajem i serwis odzieży roboczej dla PGE 
Ekoserwis sp. z o.o.”  przewidywana jest na okres 40 miesięcy. 

 

II. Specyfikacja asortymentu dla przedmiotu usługi 
 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części, odpowiadające czterem Regionom: Południe, 

Wschód, Zachód oraz Północ. 

Wykonawca, według swojego wyboru może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie części 

zamówienia (Regiony). 
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1. Szczegółowe zestawienie asortymentu w podziale na miejsca realizacji 
 

  

 

 

 

 

 

w obrocie w magazynie 

Region Południe Koszula 31 szt.

Standard 1 Standard 1 – 3 komplety

Bluza 31 szt. Standard 2 – 2 komplety

Ogrodniczki 32 szt. Standard 3 – 3 komplety

Standard 2 Standard 4 – 2 komplety.

Bluza ocieplana 77 szt.  

Ogrodniczki ocieplane 74 szt.

Standard 3 

Bluza 12 szt.

Ogrodniczki 15 szt.

Standard 4 

Bluza ocieplana 5 szt.  

Ogrodniczki ocieplane 6 szt.

Region Wschód Koszula 37 szt. Standard 1 – 3 komplety

Standard 1 Standard 2 – 2 komplety

Bluza 27szt.

Ogrodniczki 31 szt.

  Kraków – składowisko ul. Na 

Niwach 1
Standard 2

Bluza ocieplana 25 szt.

Ogrodniczki ocieplane 25 szt. 

Region Zachód Koszula -109 szt. Standard 2 – 2 komplety.

Standard 1 Standard 3 – 3 komplety

Bluza 64szt. Standard 4 – 2 komplety.

Ogrodniczki 66 szt. 

Standard 2 

Bluza ocieplana 119 szt. 

Ogrodniczki ocieplane  116 szt.

Standard 3 

Bluza 42 szt. 

Ogrodniczki 44 szt.

Standard 4 

Bluza ocieplana 3 szt.

Ogrodniczki ocieplane 3 szt.

Region Północ Koszula - 22szt. Standard 1 – 3 komplety

Standard 1 Standard 2 – 2 komplety

Bluza 20 szt.

Ogrodniczki 17szt.

Standard 2 

Bluza ocieplana 6szt.

Ogrodniczki ocieplane 7szt

OGÓŁEM: 81 957,10 2 058,81 1 076,00 411,00

asortyment przypadający na 

jednego pracownika                                                                                 

                                                                  

                  w okresie 36 m-cy

I 21 057,67 1 150,32 283
119 

w tym 28 PNŻ

 PGE Ekosrwis sp. z o.o. 

Rybnik ul. Podmiejska 119A – 

Budynek administracyjny, 

Rybnik  Zaplecze Produkcyjne 

ul. Podmiejska 119 A,

 PGE Energia Ciepła S.A.; 

Oddział w PGE Oddział w 

Rybniku ul. Podmiejska 1

   Nr 

Częsci

Miejsce realizacji usług                                                                        

                                                      

(w tym: punkty usytuowania 

szaf ubraniowych)

koszt wykupu 

niezamortyzowanej odzieży - 

wycena na dzień 31.01.2020                   

           [zł netto]

ilość 

niezamortyzowanej 

odzieży  w obrocie                  

              [szt]

asortyment 

niezamortyzowanej odzieży

liczba 

pracowników w 

Regionie                   

II 10 221,09 brak 145
64

w tym 1 PNŻ

  PGE Energia Ciepła S.A.; 

Oddział w Krakowie 31-587 

Kraków, ul. Ciepłownicza 1

III 41 298,69 908,49 566
131 

w tym 17 PNŻ

 PGE Energia Ciepła S.A.; 

Oddział we Wrocławiu ul. 

Łowiecka 24,

 EC Czechnica Siechnice ul. 

Fabryczna 22      

  ZP Kamień k. Długołęka ul. 

Diamentowa 55

IV 9 379,65 brak 82
97 

w tym 2 PNŻ

 PGE Energia Ciepła S.A.; 

Oddział w Gdańsku; ul. 

Wiślna 6

 PGE Energia Ciepła S.A.; 

Oddział w Gdyni; ul. Pucka 118 
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Uwaga:  

 Koszula amortyzuje się po okresie 18-tu miesięcy, 

 Wykazana w tabeli odzież jest obecnie wynajmowana przez Zamawiającego, po jej wykupieniu 
przez Wykonawcę, będzie sukcesywnie wymieniana na nową odzież o parametrach zawartych 
w tabeli pkt. VII 
 

2. Każdy pracownik: 

a) na stanowisku robotniczym oraz dozoru na okres 36 miesięcy otrzymuje: 

na okres 36 miesięcy 3 komplety Standardu 1 i 2 komplety standardu 2 

lub 

na okres 36 miesięcy 3 komplety standardu 3 i 2 komplety standardu 4 

oraz 

na okres 18 miesięcy 3 koszule, 

 b) inżynieryjno-techniczny na okres 36 miesięcy otrzymuje: 

      1 komplet Standardu 1 i Standardu 2 lub Standardu 3 i Standardu 4 

III. Przedmiot świadczonych usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej 

Umowy następujących usług: 

a) wynajmu kompletów odzieży, w ilości określonej w pkt. II.1. (niniejszej specyfikacji)                                

i dostarczenia jej do miejsc realizacji usług wskazanych przez Zamawiającego, odbiór odzieży 

zabrudzonej od Zamawiającego, z dostarczonych przez Wykonawcę „brudowników”                               

i rozkładaniu w szafkach na odzież, czystej (wypranej) odzieży, 

b) indywidualnego dopasowania, uszycia na miarę i personalnego trwałego oznakowania każdej 
sztuki odzieży zapewniającego identyfikację imieniem i nazwiskiem oraz numerem 
oznakowania. Przypisanie imiennie odpowiedniego asortymentu odzieży dla pracowników 
Zamawiającego będącej przedmiotem najmu,  

c) Wykonanie i naszycie na wynajmowaną odzież logo Zamawiającego o powierzchni  
nie mniejszej niż 28 cm2 , zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do ST 
„Wizualizacja odzieży i logo spółki”, 

d) dostosowania ilości odzieży w obrocie do zmieniającej się struktury zatrudnienia                             
u Zamawiającego, 

e) prania, prasowania i sterylizacji zabrudzonej odzieży oraz kompletowanie jej wg nazwisk 
pracowników, 

f) regularnej wymiany odzieży zabrudzonej na czystą transportem własnym Wykonawcy, raz w 
tygodniu, w dniach ustalonych pomiędzy stronami Umowy, 

g) Świadczenia usługi „pranie na życzenie” dla pracowników posiadających na stanie 1 komplet 
odzieży, 

h) podstawowej naprawy odzieży  roboczej w skład której wchodzi:  

 przyszywanie guzików, 

 nabicie napy,  

 Przygotowywanie odzieży do prania (odwijanie rękawów/nogawek, przewracanie 
odzieży na odpowiednią stronę) 

 zszycie ubrania po szwie o długości do 10 cm 
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 skrócenie nogawek i rękawów ubrań roboczych i ochronnych, 

 naszycie łaty o powierzchni do 10 cm2, 

 Wymiana szelek, 

 Cerowanie maszynowe do dł. 5 cm. 
Każdorazowo w przypadku zauważenia usterki w ramach usługi podstawowej oraz serwisu 

ponadpodstawowego (usługi dodatkowo płatne) – szczegółowy opis zawarty  w pkt. X.1  ST, 

i) wymiany odzieży zużytej na nową, 

j) uzupełnianie odzieży według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 

k) Prowadzenie elektronicznego systemu kontroli obiegu wynajmowanej od Wykonawcy 
odzieży roboczej, gwarantującej monitoring terminowości oddawania jej przez pracowników 
do prania i ilości odzieży będącej w obrocie. Generowanie elektronicznego raportu 
(informacji) o obiegu odzieży i dostarczanie jej w formie pisemnej wraz z fakturą oraz 
opracowywanie innych raportów dotyczących przedmiotu zamówienia wg potrzeb 
Zamawiającego. Udostępnienie portalu obsługi klienta w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania Umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą odzieży. ; 

l) wynajmu szafek odzieżowych na odzież czystą oraz ”brudowników” - szaf na odzież 
zabrudzoną, 

m) utworzenia i prowadzenia magazynu rotacyjnego, w którym przechowywana będzie odzież 
robocza w rodzaju, ilości i rozmiarach określonych w pkt. XI.3 ST. 

n) usunięcia wad i usterek odzieży stwierdzonych przez zamawiającego przy odbiorze (tj. 
zgłoszonych Wykonawcy w formie mailowej),  

o) 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. 

p) stałej opieki nad prawidłową realizacją umowy przez wyznaczonego przedstawiciela 
Wykonawcy,  

q) wykup niezamortyzowanej odzieży roboczej dotychczas użytkowanej przez Zamawiającego i 
przyjęcie jej do usługi wynajmu i serwisowania wg stanu na dzień wskazany przez 
Zamawiającego – na dzień 31.12.2019r., 

r) serwisowania zamortyzowanej odzieży roboczej zgodnie z tabelką zawartą w pkt. II ppkt.1, 

s) Depozyt dla odzieży sezonowej (usługa dodatkowo płatna) - zgodnie z zapisami pkt. V. ST, 

t) Sporządzania protokołu odbioru z dostaw i odbiorów odzieży w formie papierowej lub 
elektronicznej. 
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IV. WARUNKI WYKUPU ODZIEŻY ROBOCZEJ OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA  

1. Z chwilą rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
do wykupienia objętej niniejszą umową odzieży roboczej (dostarczonej przez Wykonawcę), 
według jej aktualnej wartości (na dzień rozwiązania umowy), ustalanej w oparciu o pkt. IV ppkt. 
2, bez składania dodatkowego oświadczenia woli w tym zakresie. Stan odzieży  do wykupu 
ustala się według stanu z ostatniego miesiąca realizacji umowy. 

2. Wykupowi, o którym mowa powyżej w pkt. 1.  podlegać będzie także odzież robocza 
zamówiona na potrzeby realizacji niniejszego postępowania, ale nie dostarczona do 
Zamawiającego; 

 

V. DEPOZYT ODZIEŻY SEZONOWEJ 

1. Poprzez depozyt odzieży strony umowy rozumieją przechowywanie w magazynie 
Wynajmującego odzieży sezonowej w okresie braku jej eksploatacji, tj. w okres jesienno – 
zimowym..  

2. Wynagrodzenie za odzież złożoną do depozytu będzie naliczone zgodnie z ceną zawartą                      
w wykazie artykułów i usług dodatkowych (usługa dodatkowo płatna) znajdującą się w pkt. X 
i ofertą Wykonawcy w tym zakresie. 

 

VI. SZAFY NA ODZIEŻ 

1. W ramach przedmiotu niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu szafy na odzież czystą i brudną (tzw. „brudowniki”). 

2. Wynajmujący oddaje Zamawiającemu w najem sprawne technicznie szafy skrytkowe na odzież 
roboczą czystą oraz szafy na odzież brudną „brudowniki”. 

3. Zamawiający jest zobowiązany używać szafy na odzież roboczą zgodnie z zasadami eksploatacji 
tego typu urządzeń. 

4. Wykonawca odpowiada za stan techniczny szaf. 

5. Każda usterka będzie podlegała protokolarnemu uzgodnieniu. 

6. Wielkość szaf musi być dostosowana do asortymentu odzieży pracowników 

7. Szafy nie mogą być przedmiotem użyczenia, ani oddane w podnajem osobom trzecim. 

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie szaf w czasie, gdy znajdują się one w jego 
posiadaniu.  

9. Szafy skrytkowe przeznaczone do przechowywania składanej odzieży czystej 

a. wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm 

b. pokryte farbą proszkową 

c. preferowany kolor: szary 

d. drzwi zamykane zamkiem np. z jednopunktowym mechanizmem ryglowania 

10. Szafka z wnęką na odzież brudną 

a. wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm 

b. pokryta farbą proszkową 

c. preferowany kolor: szary 

d. szafa posiada otwór wrzutowy 
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e. drzwi zamykane zamkiem np. z jednopunktowym mechanizmem ryglowania 
 

VII. Szczegółowy wykaz ubrań roboczych (asortymentu wg. Rodzaju) 

 

Rodzaj Tkanina Normy 

KOSZULA ROBOCZA 
FLANELOWA 

 100 % bawełna 

 Gramatura 170 g/m2,  +/- 5% 

 Długie rękawy z zapinanym mankietem na guzik  

 Produkcja UE 

 Kieszeń na lewej piersi  

 Długie rękawy z zapinanym mankietem 

 Kołnierzyk,  

 guziki z przodu 

 Kolor czarno- niebieska krata 

 

EN ISO 13688 
 

O
d
zi
eż
 s
ta
n
d
ar
d
  

- 
le

tn
ia

  

STANDARD 1 /ST1/ 
 

OGRODNICZKI 
LETNIE 

 

 Materiał tła: 60% bawełna, 40% poliester 

 Gramatura: 230 g/m2 

 Elementy kontrastowe: 35% bawełna, 65% poliester 

 Gramatura 245 g/m2 

 Hi-vis 1  

 Na przodzie kieszeń zapinana na napy  

 Dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie z tyłu, na boku 

kieszeń narzędziowa 

 Regulacja spodni w pasie gumka lub większa ilość 

guzików 

 Elastyczne  regulowane szelki z zapięciem klamrą 

zatrzaskową  

 Rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 

EN ISO 13688 

EN ISO 20471 

STANDARD 1 /ST1/ 
 

BLUZA LETNIA 

 Materiał tła: 60% bawełna, 40% poliester 

 Gramatura: 230 g/m2 

 Elementy kontrastowe: 35% bawełna, 65% poliester 

 Gramatura 245 g/m2 

 Hi-vis 1  

 Dwie kieszenie na piersi zapinane na napy 

 mocowanie na identyfikator - kieszeń prawa strona 

 Dwie kieszenie boczne  

 Elastyczne wykończenie mankietów 

 Zapinana na zamek kryty plisą  

EN ISO 13688 

EN ISO 20471 

O
d
zi
eż
 o
ci
ep
la
n
a 

STANDARD 2 OC /ST2/ 
 

OGRODNICZKI 
ocieplane 

 Materiał tła: 30% bawełna, 70% poliester 

 Gramatura: 235 g/m2  

 Na przodzie kieszeń zapinana na napy  

 Dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie z tyłu , na boku 

kieszeń narzędziowa 

 Hi-vis 1  

 Regulacja spodni w pasie gumka lub większa ilość 

guzików 
 Elastyczne  regulowane szelki z zapięciem klamrą 

zatrzaskową 
 Rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013 

EN 342:2004 

EN 342:2004/AC:2008 

STANDARD 2 OC 
/ST2/ 
BLUZA 

 Ocieplana 

 Materiał tła: 30% bawełna, 70% poliester 

 Gramatura: 235 g/m2 

 mocowanie na identyfikator - kieszeń prawa strona 

 Dwie kieszenie na piersi zapinane na napy  

 Dwie kieszenie boczne  

 Elastyczne wykończenie mankietów 

 Zapinana na zamek kryty plisą  

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013 

EN 342:2004 

EN 342:2004/ 

AC:2008 
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O
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n
ia

  STANDARD 3 
MULTICHRON 

/ST3/ 
 

OGRODNICZKI letnie 

 50% CO, 39% MODACRYLIC, 10% VISCOSA, 1% AS 

 Gramatura: 250 g/m2    

 Na przodzie kieszeń zapinana na napy  

 Dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie z tyłu , na boku 

kieszeń narzędziowa 

 Regulacja spodni w pasie gumka lub większa ilość 

guzików 

 Elastyczne  regulowane szelki z zapięciem klamrą 
zatrzaskową 

 Rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 

EN ISO 13688 

EN 1149-5 

EN ISO 11611 KLASA 1 

EN ISO 11612 

EN 13034 

IEC 61482-2 KLASA 1 

EN ISO 20471 

STANDATD 3 /ST3/ 
MULTICHRON 

 
BLUZA 
 Letnia 

 50% CO, 39% MODACRYLIC, 10% VISCOSA, 1% AS 

 Gramatura: 250 g/m2 

 mocowanie na identyfikator - kieszeń prawa strona 

 Dwie kieszenie na piersi zapinane na napy  

 Dwie kieszenie boczne  

 Elastyczne wykończenie mankietów 

 Zapinana na zamek kryty plisą  

EN ISO 13688 

EN 1149-5 

EN ISO 11611 KLASA 1 

EN ISO 11612 

EN 13034 

IEC 61482-2 KLASA 1 

EN ISO 20471 

O
d
zi
eż
 s
p
ec
ja
li
st
y
cz
n
a 
zi
m
o
w
a
 

STANDARD 4 /ST4/ 
MULTICHRON 

 
OGRODNICZKI 

ocieplane 

 50% CO, 39% MODACRYLIC, 10% VISCOSA, 1% AS 

 Gramatura: 250 g/m2 

 Ocieplana: G-Loft 

 Podszewka: 100% CO dwie 

  Na przodzie kieszeń zapinana na napy  
 Dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie z tyłu , na boku 

kieszeń narzędziowa 

 Regulacja spodni w pasie gumka lub większa ilość 

guzików 
 Elastyczne  regulowane szelki z zapięciem klamrą 

zatrzaskową 
 Rozporek zamykany na zamek błyskawiczny 

EN ISO 13688 

EN 1149-5 

EN ISO 11611 KLASA 1 

EN ISO 11612 

EN 13034 

IEC 61482-2 KLASA 1 

EN 342 

EN ISO 20471 

STANDARD 4 /ST4/ 
MULTICHRON 

BLUZA 
Ocieplana 

 50% CO, 39% MODACRYLIC, 10% VISCOSA, 1% AS 

 Gramatura: 250 g/m2 

 Ocieplana: G-Loft 

 Podszewka: 100% CO  

 mocowanie na identyfikator - kieszeń prawa strona 

 Dwie kieszenie na piersi zapinane na napy  

 Dwie kieszenie boczne  

 Elastyczne wykończenie mankietów 

 Zapinana na zamek kryty plisą 

EN ISO 13688 

EN 1149-5 

EN ISO 11611 KLASA 1 

EN ISO 11612 

EN 13034 

IEC 61482-2 KLASA 1 

EN 342 

EN ISO 20471 

 

Uwaga: 

1. Kolor odzieży - granatowy z wstawkami koloru pomarańczowego zgodnie z wymaganiami norm 

i obowiązującym obecnie w Spółce wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do ST „Wizualizacja 

odzieży oraz wymagań dot. logo spółki." 

2. szycie – wszystkie szwy podwójne; 

3. dodatki z tworzyw sztucznych i metalu (guziki, klamry) powinny być odporne na działanie 

środków chemicznych i temperatury używanej w procesach technologicznych; 

4. kieszenie i inne elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie 

wzmocnione, np. wielokrotnie przeszyte ( „ryglowane”); 

5. mocowanie guzików i wykonanie dziurek należy wykonać na dwóch warstwach materiału; 

6. kurczliwość tkanin do 3 %; 

7. kurczliwość tkanin bawełnianych do 5 %; 

8. tkanina nie może tracić koloru podczas całego okresu użytkowania; 

9. tkanina nie może ulegać mechaceniu; 
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10. srebrna taśma odblaskowa o szerokości 5cm- Scotchlite 9910 , posiadająca certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 20471 klasa 2, wytrzymująca minimum 100 cykli prania w temp. 

60°C, - pranie przemysłowe; 

11. dostarczona odzież musi spełniać warunki oraz normy określone certyfikatem CE;  

12. oznakowanie odzieży antyelektrostatcznej symbolem zgodnym z normą na prawym rękawie 

bluzy.   

13. Na odzieży logo wielkości 70 mm/ 40mm naszywka lub haft trójkolorowy na tkaninie koloru 

białego  –  dla Standardu 3 oraz Standardu 4 na tkaninie multichron.  

14. Logo PGE na każdym ubraniu za wyjątkiem koszuli roboczej umieszczone w sposób 

bezwzględnie respektujący zasady tożsamości wizualnej Grupy.  

15. Na bluzie (zestaw  lato i zima)  logo jest zawsze naszyte na wysokości klatki piersiowej po lewej 

stronie  

16. Kieszeń na klatce piersiowej po prawej stronie bluzy przeznaczona jest na przechowywanie w 

niej etui na identyfikator (card holder)  pracownika. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed decyzją i podpisaniem Zamówienia do dostarczenia 

przez Wykonawcę kilku próbnych egzemplarzy oferowanej odzieży, celem jej sprawdzenia.     

18. Na bluzie standard 3 i 4 na prawej rękawie bluzy umieszczenie naszywki, znaku odzieży 

antyelektrostatycznej zgodnie z normą PN-EN 1149 -5 w kolorze czarnym na białym tle o 

wymiarach 70mm x 40mm. 

  

VIII. Główne etapy współpracy 
1. Pomiar pracowników odzieżą , będąca wzorem rozmiarowym zamawianej odzieży, w tym: 

 w ramach umowy Wykonawca gwarantuje bezpłatny pomiar grupowy pracowników dla 

każdej lokalizacji objętej usługą. Harmonogram pomiarów będzie ustalony przez Strony po 

podpisaniu umowy,  

 Wykonawca zobowiązuje się dostosować długość trwania pomiarów do potrzeb                                     

i zmianowości pracy Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach, tak aby podczas 

dokonywanych pomiarów została zmierzona maksymalnie duża liczba pracowników 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie prace związane z pomiarami pracowników, nie mogą nastąpić później niż po 30 dniach 

od podpisania umowy. 

3. Wykonawca zapewnia odzież oraz jej oznakowanie rozmiarowe, imienne i zarejestrowanie w 

systemie ewidencyjnym. 

4. Wykonawca zapewnia bieżącą kontrolę obiegu odzieży przy współpracy Zamawiającego, wraz 

z raportami systemowymi. 

5. W ramach indywidualnego oznakowania odzieży Wykonawca zapewnia przypisanie każdej 

sztuki odzieży na konkretnego pracownika Zamawiającego.  

6. Oznakowanie realizowane jest techniką zgrzewania etykiet zawierających kody kreskowe (imię 

i nazwisko /rozmiar, nr użytkownika, nr sztuki, nr szafki i inne. ). 

7. Pracownik Wykonawcy zapakuje odzież brudną do transportu oraz dostarczy Zamawiającemu 

odzież czystą, wraz z dowodem jej przekazania (ilość, rodzaj odzieży, podpis wyznaczonego 

pracownika Zamawiającego). W przypadku używania szaf skrytkowych pracownik Wykonawcy 

rozłoży odzież do szaf pracowników Zamawiającego.  
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8. W ramach realizacji umowy Wykonawca podejmuje się prania odzieży przy zastosowaniu 

odpowiedniej technologii prania, która zapewni odkażenie Odzieży, usunięcie zabrudzeń i 

komfort użytkowania odzieży. 

9. W ramach niniejszego postępowania odzież ocieplana występująca pod nazwą ST 4 oraz ST 2, 

będzie użytkowana w okresie jesienno-zimowym. W pozostałym okresie odziez ocieplona, 

będzie zdeponowana w magazynie Wykonawcy. Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość 

wydłużenia czasu użytkowania całości lub części odzieży ocieplanej. W takiej sytuacji odzież 

użytkowana przez pracowników, będzie rozliczana według stawek jednostkowych za wynajem 

odzieży.  

 

IX. Wymagania dotyczące asortymentu:  

 

a. Wizualizacja odzieży roboczej oraz logo Spółki,stanowiącej przedmiot umowy, została 

określona w Załączniku nr 1 do ST, 

b. W ramach niniejszej Umowy  Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć odzież w logo firmowe 

według zasad i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku  nr 1 do ST „Wizualizacja odzieży 

i logo spółki”, 

c. Wykonawca do faktury Vat będzie dołączał miesięczne zestawienie wykonania usługi, 

stanowiące załącznik do Protokołu Odbioru, sporządzane na podstawie rozliczenia 

przesyłanego Zamawiającemu przez Wykonawcę droga elektroniczną. Zestawienie musi 

zostać uzgodnione z Zamawiającym przed wystawieniem faktury. 

 

 

X. Zakres usług dodatkowych 

1. Usługi serwisu ponadpodstawowego 

 Rodzaj usługi dodatkowej 

Cerowanie maszynowe o dł. powyżej 5 cm 

Zwężenie nogawek spodni 

 Doszywanie rzepów 

Przeznakowanie odzieży w trakcie umowy 

Przeznakowanie szafek w trakcie umowy 

Wymiana zamka 

Zszycie większe niż zakres podstawowy po szwie 

Łaty większe niż zakres podstawowy ale nie większe niż 30 cm2 

Zwężenie bluzy po szwie 

Wstawianie gumek 

Drobne naprawy ubrań ocieplanych 

Naszywanie emblematów w trakcie umowy 

Wymiana klamerek 
Wymiana klamry zatrzaskowej w ogrodniczkach 

Prasowanie ręczne 

Specjalistyczne dopieranie chemią 
Przechowywanie 1 kompletu odzieży w magazynie 

 

XI. Magazyn rotacyjny 
1. Odzież z magazynu rotacyjnego będzie przeznaczona dla pracowników tymczasowych oraz 

nowoprzyjętych przez Zamawiającego oraz gdy w sytuacjach doraźnych niezbędne będzie 
doposażenie pracownika Zamawiającego. 
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2. Zasady funkcjonowania  

 Odzież przechowywana w magazynie rotacyjnym powinna być zgodna z normami 
zawartymi w pkt. VII oraz Załączniku nr 1 do ST. 

 Zamówienia na dostawę odzieży z magazynu rotacyjnego powinno zostać złożone przez 
Zamawiającego drogą elektroniczną do osoby wskazanej do kontaktu ze strony 
Wykonawcy  

 Czas realizacji zamówienia na dostawę odzieży z magazynu rotacyjnego do oddziału 
miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego nie powinien być dłuższy niż 5 
dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, 

 Ilość asortymentu w magazynie rotacyjnym będzie rejestrowana przez Wykonawcę, a 
informacja o stanie magazynowym będzie stale dostępna dla Zamawiającego, 

 Rejestr stanu magazynowego będzie zawierał: indywidualny numer odzieży, standard 
odzieży, rozmiar, ilość oraz jest status (tj.”w magazynie”, „wydano do Zamawiającego”). 
 

3. Asortyment Magazynu Rotacyjnego 
Region Południe 

Asortyment Rozmiar Ilość asortymentu 

Koszula robocza M 2 szt. 

L 5 szt. 

XL. 5 szt. 

2 XL 2 szt. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 1/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 5 kompl. 

XL 5 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 2/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 3 kompl. 

XL 3 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 3/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 4/ 

S 1 kompl. 

M 1 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

 
Region Wschód 

Asortyment Rozmiar Ilość asortymentu 

Koszula robocza M 2 szt. 

L 5 szt. 

XL. 5 szt. 

2 XL 2 szt. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 1/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 5 kompl. 

XL 5 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

S 1 kompl. 
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Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 2/ 

M 2 kompl. 

L 3 kompl. 

XL 3 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 3/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 4/ 

S 1 kompl. 

M 1 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

 
Region Zachód 

Asortyment Rozmiar Ilość asortymentu 

Koszula robocza M 2 szt. 

L 5 szt. 

XL. 5 szt. 

2 XL 2 szt. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 1/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 5 kompl. 

XL 5 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 2/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 3 kompl. 

XL 3 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 3/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 4/ 

S 1 kompl. 

M 1 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

 
 
 
Region Północ 

Asortyment Rozmiar Ilość asortymentu 

Koszula robocza M 2 szt. 

L 5 szt. 

XL. 5 szt. 

2 XL 2 szt. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 1/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 5 kompl. 

XL 5 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 2/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 
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L 3 kompl. 

XL 3 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki letnie i 

Bluza letnia /ST 3/ 

S 1 kompl. 

M 2 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

Komplet Ogrodniczki ocieplane 

i Bluza ocieplana /ST 4/ 

S 1 kompl. 

M 1 kompl. 

L 2 kompl. 

XL 2 kompl. 

2 XL 2 kompl. 

 
 

XII. REKLAMACJE 
 

1. Ewentualne reklamacje ilościowe należy zgłaszać w dniu dostawy. Reklamacja zgłoszona 
ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. Jeżeli reklamacja ilościowa nie 
została zgłoszona w trybie określonym wyżej, podstawą rozliczenia jest ewidencja 
Wykonawcy.   

2. Ewentualne reklamacje jakościowe należy zgłaszać niezwłocznie od wykrycia wady, przy 
czym reklamowana odzież musi zostać zwrócona do Wykonawcy bez śladów użytkowania. 
W przeciwnym przypadku uznaje się, że uszkodzenie powstało z winy Zamawiającego. 
Reklamacja zgłoszona ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.  

3. W uzasadnionych przypadkach podstawą rozpatrzenia reklamacji może być dołączone do 
zgłoszenia zdjęcie prezentujące ujawnione wady. Zamawiający jest zobowiązany 
potwierdzić z przedstawicielem Wykonawcy czy przesłane zdjęcie stanowi wystarczający 
materiał do właściwego rozpatrzenia reklamacji. Po uzyskaniu potwierdzenia 
Zamawiający może użytkować reklamowaną odzież. 

4. O zasadności i sposobie załatwienia reklamacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego 
pisemnie w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.                                                

 

 

 


