
Załącznik nr 1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 

 

1. BLUZA POLAROWA ZWYKŁA NIEOCIEPLANA: 

-  ilość do zamówienia: 35 szt. 

- materiał polar w kolorze czerwonym z długimi rękawami, akceptowalne są kolorowe wstawki, 

- o gramaturze minimum 200g/m2, 

- zapinany na zamek, 

- bluza powinna posiadać min. 2 kieszenie,  

- rękaw zakończony mankietem z gumką, który ograniczy przedostawanie się chłodnego 

powietrza pod spód,  

- wykończona pod szyję - stójką,  

- zakres rozmiarów od S-XXL 

- bluza powinna mieć uniwersalny krój, odpowiedni jednocześnie dla kobiet i mężczyzn,  

- materiał powinien być łatwy w czyszczeniu, który można uprać w pralce a nie wymagający 

prania w pralni chemicznej. 

- polar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości, pełnowartościowy w pierwszym gatunku, 

wolny od wad fizycznych i prawnych wykonany zgodnie z wymaganiami.  

 

2. BLUZA POLAROWA OCIEPLANA:  

- ilość do zamówienia: 30 szt. 

- materiał polar w kolorze czerwonym z długimi rękawami, akceptowalne są kolorowe wstawki, 

- materiał posiadający właściwości chroniące organizm przed utratą ciepła,  

- o gramaturze minimum 300g/m2, zapinany na zamek, 

- bluza powinna posiadać min. 2 kieszenie,  

- rękaw zakończony mankietem z gumką, który ograniczy przedostawanie się chłodnego 

powietrza pod spód,  

- wykończona pod szyją - stójką,  

- zakres rozmiarów od S-XXL 

- bluza powinna mieć uniwersalny krój, odpowiedni jednocześnie dla kobiet i mężczyzn,  

- materiał powinien być łatwy w czyszczeniu, który można uprać w pralce a nie wymagający 

prania w pralni chemicznej. 



- polar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości, pełnowartościowy w pierwszym gatunku, 

wolny od wad fizycznych i prawnych wykonany zgodnie z wymaganiami.  

- Bluza polarowa odpowiednia do pracy w chłodniach, gdzie temperatura wynosi od 2-6 C.   

 

3. KURTKA OCIEPLANA:  

 - ilość do zamówienia: 30 szt. 

- materiał posiadający właściwości chroniące przed warunkami atmosferycznymi typu wiatr, 

deszcz, śnieg, 

- materiał posiadający właściwości chroniące organizm przed utratą ciepła, 

- materiał posiadający właściwości wodoodporne,  

- powinna posiadać kieszenie oraz kaptur,  

- Kurtka gładka w kolorze czerwonym, akceptowalne są kolorowe wstawki,  

- dopuszczalne jest wykonanie z materiałów syntetycznych typu poliester, odporna na 

przetarcia, pęknięcia na szwach. Wysoka jakość wykonania.  

- materiał powinien być łatwy w czyszczeniu, który można uprać w pralce a nie wymagający 

prania w pralni chemicznej.  

- zapinana na zamek.  

- kurtka powinna mieć uniwersalny krój, odpowiedni jednocześnie dla kobiet i mężczyzn.  

- spełnia normę PN-EN 342 lub równoważne 

- zakres rozmiarów od S-XXL 

- kurtka musi być fabrycznie nowa, wysokiej jakości, pełnowartościowa w pierwszym gatunku, 

wolna od wad fizycznych i prawnych wykonany zgodnie z wymaganiami.  

 

4. OBUWIE OCIEPLANE- DAMSKIE: 

- ilość do zamówienia: 32 pary 

- typy obuwia: trzewik  

- ocieplane, 

- obuwie zawodowe (O- "occupational") przeznaczone do użytku w pracy,  

- obuwie posiadające właściwości ochronne przed czynnikami atmosferycznymi typu deszcz, 

śnieg. 

- wykonane ze skóry (np. nubuk, licowana) 

- wiązane dla idealnego dopasowania buta do stopy,  

- podeszwa antypoślizgowa 



- Obuwie spełniające wymagania normy PN-EN 20347 lub równoważne. Obuwie przeznaczone 

do stosowania w miejscu pracy gdzie nie jest wymagana ochrona palców. Obuwie stosowane 

ze względu na wymagania sanitarne, higieniczne lub potrzebę ochrony własnego obuwia 

pracowników przed zniszczeniem lub zabrudzeniem.  

- kolor: czarny, akceptowalne są kolorowe wstawki.  

- zakres rozmiarów: od 36-43.  

- obuwie musi być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym 

gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych wykonany zgodnie z wymaganiami.  

- ilość do zamówienia: 32 pary 

 

5. OBUWIE OCIEPLANE- MĘSKIE 

-  ilość do zamówienia: 8 par. 

- typy obuwia: trzewik  

- ocieplane, 

- obuwie zawodowe (O- "occupational") przeznaczone do użytku w pracy,  

- obuwie posiadające właściwości ochronne przed czynnikami atmosferycznymi typu deszcz, 

śnieg.   

- wykonane ze skóry (np. nubuk, licowana) 

- wiązane dla idealnego dopasowania buta do stopy,  

- podeszwa antypoślizgowa o właściwościach antystatycznych, 

- Obuwie spełniające wymagania normy PN-EN 20347 lub równoważne. Obuwie przeznaczone 

do stosowania w miejscu pracy gdzie nie jest wymagana ochrona palców. Obuwie stosowane 

ze względu na wymagania sanitarne, higieniczne lub potrzebę ochrony własnego obuwia 

pracowników przed zniszczeniem lub zabrudzeniem.  

- kolor: czarny, akceptowalne są kolorowe wstawki.  

- zakres rozmiarów: od 36-45.  

- obuwie musi być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, pełnowartościowe w pierwszym 

gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych wykonany zgodnie z wymaganiami.  

 

6. CZAPKA: 

 - ilość do zamówienia: 20 szt. 

- Elastyczna dzianina wysokiej jakości, 

- Warstwa ocieplająca z polaru, 

- Odporna na wiatr i niską temperaturę, 



- kolor czerwony bądź czarny, akceptowalne są kolorowe wstawki, 

- materiał łatwyw czyszczeniu, który można uprać w pralce a nie wymagający prania w pralni 

chemicznej. 

- rozmiar uniwersalny, 

- czapka powinna mieć uniwersalny krój, odpowiedni jednocześnie dla kobiet i mężczyzn. 

 

7. RĘKAWICZKI ROBOCZE:  

- ilość do zamówienia: 90 par. 

- Rękawice robocze zimowe dedykowane do pracy w niskich temperaturach w okresie 

zimowym oraz w chłodniach i przy mrożonym materiale,  

- rękawice muszą być odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć 

-kolor czarny, akceptowalne są kolorowe wstawki, 

 

8. KOSZULKI BAWEŁNIANE (T-SHIRT): 

- ilość do zamówienia: 140 szt. 

- skład 100% bawełna,  

- kolor: czerwony, akceptowalne są kolorowe wstawki, 

- zakres rozmiarów: od S-XXL 

- koszulka powinna mieć uniwersalny krój, odpowiedni jednocześnie dla kobiet i mężczyzn,  

- materiał łatwy w czyszczeniu, taki, który można uprać w pralce a nie w pralni chemicznej.  

-tkanina odporna na spranie i tracenie kolorów.  

- model bez kieszeni.  

 

9. Oferta powinna zawierać minimum 3 wzory obuwia roboczego damskiego i męskiego do 

wyboru w tej samej cenie.  

10. Kurtka ocieplana, polar, polar ocieplany, koszulka bawełniana powinny mieć wyszyte lub 

przyszyte logo RCKiK Szczecin wg załączonego wzoru. Emblemat o średnicy 7,5 cm 

powinien znajdować się na lewej piersi.  

11. Kurtka ocieplana, polar, polar ocieplany, koszulka bawełniana powinny mieć metkę gdzie 

można wpisać imię i nazwisko bądź numer identyfikacyjny użytkownika.  

12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą tabelę rozmiarów dla 

wszystkich przedmiotów zamówienia. 

  


