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Część nr 1 - Obuwie robocze 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
VAT 

% 
Wartość brutto 

Numer 

katalogowy/ 

Producent 

1 

Obuwie damskie robocze 

Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 34 do 45. 

Wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej licowej, wierzch perforowany, podeszwy 

typu koturn  antypoślizgowe, wysokość podeszwy w palcach 1,5- 2 cm, wysokość 

podeszwy w pięcie 3,5-4cm, pełny profil ortopedyczny, wkładki antybakteryjne. 

Pasek na piętę składany, regulowany. Łatwe do utrzymania   w czystości. 

Buty zgodne z normą PN – EN ISO 20347- 2004, posiadają certyfikat CE, klasa I. 

Wymagane przedstawienie wzornika produktu z przykładową rozmiarówką. 

Pary 334      

2 

Obuwie męskie  

Obuwie medyczne męskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 38 do 48 

wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej licowej, wierzch perforowany spody 

płaskie antypoślizgowe, pełny profil ortopedyczny, wkładki antybakteryjne. Pasek 

na piętę składany, regulowany. Łatwe do utrzymania w czystości. 

Buty zgodne z normą PN – EN ISO 20347- 2004 posiadają certyfikat CE, klasa I. 

Wymagane przedstawienie wzornika produktu z przykładową rozmiarówką. 

Pary 80      

RAZEM     

 

Buty posiadające certyfikat zgodności z PN – EN ISO 20347-2004. Zamawiający będzie wymagała dostarczania właściwego certyfikatu na potwierdzenie posiadania przedmiotowej 

normy. Zamawiający wymaga przedstawienia próbki gotowego wyrobu. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe na podstawie tabeli rozmiarów 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część 2- Odzież medyczna 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
VAT 

% 

Wartość 

brutto 

Numer 

katalogowy 

/Producent 

1 

Garsonka damska ze spodniami -  

w rozmiarach od 34 do 56, 2 – częściowa  

Żakiet: - (wzornik do wglądu), wykończenie brzegowe rękawów, kieszeni, 

wokół szyi ozdobną lamówką w kolorze o szer. 0,5-1 cm,  zapinany na guziki (4-

5 guzików) w kolorze lamówek lub zapinany na wysokiej jakości napy, 

wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, odporne na działanie temperatur 

stosowanych w konserwacji przemysłowej, bez kołnierza, dekolt pod szyją w 

serek, rękaw krótki, kończący się przed łokciem, podkrój rękawa umożliwiający 

swobodne poruszanie ręką, długość poniżej linii bioder, - dwie duże kieszenie 

dolne i jedna górna mała po lewej stronie – naszywane, wykończenie brzegowe 

rękawów, kieszeni, wokół szyi ozdobną lamówką w kolorze o szer. 0,5-1 cm,  - 

fason modelujący figurę, lekko dopasowany cięciami i zaszewkami od ramienia 

w dół. 

Spodnie damskie długie: - w kolorze bez kieszeni, nogawki proste, pasek z 

gumką na bokach z luzem ok. 7 cm w talii, pasek na guzik i suwak  z przodu z 

autolockiem. Guzik i suwak odporne na działanie wysokich temperatur w praniu 

przemysłowym, krój klasyczny,  

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2-2,5%, temperatura prania -  90 - 95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

Pielęgniarki kolor szafirowy / bordowy 

Pielęgniarki Oddziałowe/Koordynujące – Granatowy 

Opiekunki Medyczne- Fioletowe 

Kpl. 260      

2 

Garsonka damska ze spódnicą -  

w rozmiarach od 34 do 56, 2 – częściowa  

Żakiet: - w kolorze (wzornik do wglądu),  wykończenie brzegowe rękawów, 

kieszeni, wokół szyi ozdobną lamówką w kolorze o szer. 0,5-1 cm , zapinany na 

guziki (4-5 guzików) w kolorze lamówek lub zapinany na wysokiej jakości napy, 

wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, odporne na działanie temperatur 

stosowanych w konserwacji przemysłowej, - bez kołnierza, dekolt pod szyją w 

serek, - rękaw krótki, kończący się przed łokciem podkrój rękawa umożliwiający 

swobodne poruszanie ręką, długość poniżej linii bioder, dwie duże kieszenie 

dolne i jedna górna mała po lewej stronie – naszywane, wykończone brzegowe 

rękawów, kieszeni, szyi ozdobną lamówką w kolorze o szer. 0,5-1 cm - fason 

modelujący figurę, lekko dopasowany cięciami i zaszewkami od ramienia w dół 

Spódnica : - w kolorze, długość od 55 do 65 cm w zależności od rozmiaru, - krój 

Kpl. 30      
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prosty, pasek z wszytą gumką na bokach z luzem ok.7-10 cm. w talii, z 

zakładanym rozcięciem z tyłu, pasek zapinany z tyłu na guzik i suwak odporny 

na działanie wysokich temperatur w procesie prania. Suwak z autolockiem. 

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  90-95 stopni C, 

temperatura prasowania do 150 stopni C. 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

Pielęgniarki kolor szafirowy / bordowy 

Pielęgniarki Oddziałowe/Koordynujące – Granatowy 

Opiekunki Medyczne- Fioletowe 

3 

Fartuchy lekarskie damskie-  

w rozmiarach od 34 do 56 

Fartuchy: - kolor biały, zapinany na guziki lub na wysokiej jakości napy, 

wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej z kołnierzykiem, klasyczny krój, z 

delikatnym podkreśleniem talii, długość za kolano, rękaw krótki, podkrój rękawa 

umożliwiający swobodne poruszanie ręką, dwie kieszenie duże i jedna mała, 

kieszenie naszywane, guziki odporne na działanie temperatur stosowanych w 

konserwacji przemysłowej 

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  90-95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

Szt. 135      

4 

Fartuchy lekarskie męskie-   

w rozmiarach od 42 do 62 

Fartuchy: - kolor biały, zapinany na guziki lub na wysokiej jakości napy, 

wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej z kołnierzykiem, klasyczny krój, 

rękaw długi, podkrój rękawa umożliwiający swobodne poruszanie ręką regulacja 

tęgości, z tyłu pasek zapinany na napy odporne na wysoką temperaturę i korozję; 

dwie kieszenie duże i jedna mała, kieszenie naszywane, długość fartucha za 

kolano 

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

Szt. 135      

5 

Ubrania męskie-lekarskie 

 w rozmiarach od 42 do 62. 

Bluza (marynarka), żakiet- kolor granatowy, zapinany na guziki na całej 

wysokości lub na wysokiej jakości napy, wykonane z kwasoodpornej stali 

nierdzewnej odporne na działanie temperatur stosowanych w konserwacji 

przemysłowej, bez kołnierza , krój klasyczny, prosty, długość poniżej linii 

bioder, rękaw długi, podkrój rękawa umożliwiający swobodne poruszanie ręką, 

dwie duże kieszenie na dole, jedna mała kieszonka na górze po lewej stronie  

kpl 25      
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Spodnie – w kolorze granatowym; proste; kieszenie boczne skośne, wpuszczane; 

po bokach wszyta gumka regulująca obwód pasa; wszyte szlufki; zapinane na 

guzik i suwak błyskawiczny odporne na wysoką temperaturę prania i 

prasowania; wysoki stan; długość  za kostkę 

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

 

Ubrania damskie- lekarskie 

 w rozmiarach od 42 do 62. 

Bluza (marynarka), żakiet- kolor granatowy, zapinany na guziki na całej 

wysokości lub na wysokiej jakości napy, wykonane z kwasoodpornej stali 

nierdzewnej odporne na działanie temperatur stosowanych w konserwacji 

przemysłowej, bez kołnierza , krój klasyczny, prosty, długość poniżej linii 

bioder, rękaw długi, podkrój rękawa umożliwiający swobodne poruszanie ręką, 

dwie duże kieszenie na dole, jedna mała kieszonka na górze po lewej stronie  

Spodnie – w kolorze granatowym; proste; kieszenie boczne skośne, wpuszczane; 

po bokach wszyta gumka regulująca obwód pasa; wszyte szlufki; zapinane na 

guzik i suwak błyskawiczny odporne na wysoką temperaturę prania i 

prasowania; wysoki stan; długość  za kostkę 

Odzież medyczna uszyta z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% 

bawełny, kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

kpl 25      

RAZEM     

 

Odzież wykonana z atestowanych tkanin, posiadająca certyfikat zgodności z Polską Normą PN - P 84525:1998 wydany przez niezależna jednostkę certyfikującą – dla tkaniny i 

wyrobu gotowego. Zamawiający wymaga przedstawienia próbki gotowego wyrobu. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe na podstawie tabeli rozmiarów 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część 3- Odzież dla Transportu zewnętrznego 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
VAT 

% 
Wartość brutto 

Numer 

katalogowy 

/Producent 

1 

Ubrania dla kierowcy w rozmiarach od M do 2XL,  

2 – częściowe  

Koszulka polo męska czerwona, podwójne szwy na ramionach, zapinana 

na 2-3 guziki, krótki rękaw Tkanina-ok. 100 % bawełny, kurczliwość 2-

3%,  

gramatura od 180 do 210g/m²,  

Spodnie męskie: w kolorze granatowym; proste; kieszenie boczne skośne, 

wpuszczane; po bokach wszyta gumka regulująca obwód pasa; wszyte 

szlufki; zapinane na guzik i suwak błyskawiczny, odporne na wysoką 

temperaturę prania i prasowania; wysoki stan; długość  za kostkę 

Spodnie uszyte z  elanobawełny o składzie 65% poliestru i 35% bawełny, 

kurczliwość rzeczywista 2- 2,5%, temperatura prania -  95 stopni C, 

temperatura prasowania – 150 stopni C 

Gramatura tkaniny od 175g/m2 do 195g/m2 +/- 5g/m2 

Kpl. 12      

RAZEM     

 

Odzież wykonana z atestowanych tkanin, posiadająca certyfikat zgodności z Polską Normą PN - P 84525:1998 wydany przez niezależna jednostkę certyfikującą – dla tkaniny i 

wyrobu gotowego. Zamawiający wymaga przedstawienia próbki gotowego wyrobu. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe na podstawie tabeli rozmiarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część 4- Odzież dla ratowników medycznych 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

Numer 

katalogowy 

/Producent 

1 

Spodnie letnie 

spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

17.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie oznaczenia  systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 

wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego 

(Dz.U.Poz.2487); Zgodne z PN-EN 20471 

a) Barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą, klasa 2 w zakresie 

minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność 

członków zespołu ratownictwa medycznego. Elanobawełna min.180g/m² 

odporna na rozerwanie. 

Skład: 60% bawełny, 40% poliestru. Wstawki w kolorze czarnym w 

miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia. 

b) Dwa równoległe pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską 

Normą rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek  

c) Kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu co najmniej jedna z tył. Na nogawkach po 

zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapami. 

Regulacja pasa spodni po bokach paska. 

Różne rozmiary według wyszczególnienia S-XXL 

szt 15      

2 

Koszulka  

a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m² x Pa/W 

b) Wykonana z dzianiny 100 % COOLMAX 

c) Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN ISO 20471,  

d) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójką, 

e) oznakowanie:  

• naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym 

systemu  

• naszywka albo taśma samosczepna z przodu odzieży po lewej stronie z 

nazwą funkcji  

• nadruk na plecach z nazwą funkcji  

Różne rozmiary według wyszczególnienia S-XXL 

szt 30      

3 

Koszulka z krótkimi rękawami bawełniana 

Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m² x Pa/W 

Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z PN-EN ISO 20471 

Oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu. 

Różne rozmiary według wyszczególnienia S-XXL 

szt 30      
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4 

Spodnie zimowe 

Barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z  PN-EN ISO 20471, klasa 2 w zakresie 

minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu 

ratownictwa medycznego zgodnie z Polską Normą, 

co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i co najmniej 2 klasa w zakresie 

oporu pary wodnej. Spodnie do pasa (po bokach paska regulacja rozmiaru. Dwa 

równoległe pasy materiału odblaskowego szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą, 

rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek. Dwie kieszenie poniżej 

pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń. Na nogawkach po zewnętrznych 

stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami. 

Na wysokości kolan wzmocnienia. U góry podtrzymywacze paska. Wzdłuż nogawek 

po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne. 

Różne rozmiary według wyszczególnienia S-XXL 

szt 15      

5 

Kurtka (całosezonowa) i bluza (podpinka) softshell  w komplecie 

Kurtka: 

a) barwa fluorestencyjna czerwona zgodnie z PN-EN ISO 20471, klasa 2 w 

zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność 

członków zespołu ratownictwa medycznego 

b) zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie 

oporu pary wodnej 

c) pasy materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą rozmieszczone na 

dole (nie mniej niż5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki, 

pas 

odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm. Na rękawach na 

wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu pas 

odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm). Minimalna powierzchnia 

materiału odblaskowego 0,13m² 

d) kaptur doszyty chowany w stójce 

e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi 

kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym 

f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne, umieszczone symetrycznie z 

skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny 

g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej 

umieszczone symetrycznie po obu stronach z zapięciem przykrytym klapą, 

w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zamieszczenie 

przenośnego radiotelefonu 

h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne, przykryte 

plisami lub listwami z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia 

i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy 

j) plisa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samoprzylepną 

k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna  

l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową  

kpl 15      
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m) długość co najmniej do wysokości bioder  

n) oznakowania z przodu, na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma 

samoczepna lub identyfikator z nazwą funkcji, 

na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale 

odblaskowym 

o)oznakowanie z tyłu: 

Na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym 

z wzorem graficznym systemu, na plecach na materiale odblaskowym 

nazwa funkcji: nadruk koloru czarnego na materiale odblaskowym wys 15 cm. 

Mocowany na taśmie samoprzylepny. 

Na prawym ramieniu naszyte logo szpitala MSWiA 

Bluza softshell – podpinka do kurtki 

a) co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego 

b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny  

c) barwa czerwona zgodnie z PN-EN ISO 20471 

d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na 

zamek błyskawiczny  

e) jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu 

f) oznakowanie :naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na 

wysokości klatki piersiowej wykonana na materiale odblaskowym  

Na prawym ramieniu naszyte logo szpitala MSWiA 

Różne rozmiary według wyszczególnienia M-XXL 

6 

Obuwie całosezonowe 

Materiał :Skóra naturalna licowa, lub skóra licowa i tkaniny, impregnowane, 

wodoodporne. 

Barwa czarna. 

Wzór – typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia 

całosezonowego obejmujące kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna 

Różne rozmiary według wyszczególnienia 36-46 

para 15      

RAZEM     

 

Odzież wykonana z atestowanych tkanin, posiadająca certyfikat zgodności z Polską Normą PN - P 84525:1998 wydany przez niezależna jednostkę certyfikującą – dla tkaniny i 

wyrobu gotowego (nie dotyczy poz.6). Zamawiający wymaga przedstawienia próbki gotowego wyrobu. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe na podstawie tabeli 

rozmiarów. 

 

 

 

 

 

           ……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Część 5- Obuwie ochronne i odzież ochronna dla pracowników  

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
VAT 

% 
Wartość brutto 

Numer 

katalogowy 

/Producent 

1 

Fartuch krótki: 

zapinany na guziki lub na wysokiej jakości napy, z kołnierzykiem, - 

klasyczny krój, - z delikatnym podkreśleniem talii, - długość 20 cm za linie 

pasa, rękaw krótki, podkrój rękawa umożliwiający swobodne poruszanie 

ręką, dwie kieszenie duże i jedna mała, kieszenie naszywane, guziki 

odporne na działanie temperatur stosowanych w konserwacji 

przemysłowej. 

szt 120      

2 

Ubrania  męskie w rozmiarach od 44 do 62. 

Bluza (marynarka)- kolor ciemny szary, zapinany na guziki na całej 

wysokości lub na wysokiej jakości napy, z kołnierzykiem wykładanym, 

krój klasyczny, prosty, długość poniżej linii bioder , rękaw długi , podkrój 

rękawa umożliwiający swobodne poruszanie ręką, dwie duże kieszenie na 

dole , jedna mała kieszonka na górze po lewej stronie . 

Spodnie : kolor ciemny szary proste; kieszenie boczne skośne, 

wpuszczane; po bokach wszyta gumka regulująca obwód pasa; wszyte 

szlufki; zapinane na guzik i suwak błyskawiczny odporne na wysoką 

temperaturę prania i prasowania; wysoki stan; długość  za kostkę. 

kpl 15      

3 

Garsonka damska- w rozmiarach od 38 do 56, 2 – częściowa  

Żakiet: - kolor ciemny szary zapinany na guziki lub napy,  bez kołnierza, 

dekolt pod szyją w serek, - rękaw krótki, kończący się przed łokciem 

podkrój rękawa umożliwiający swobodne poruszanie ręką, długość poniżej 

linii bioder, - dwie duże kieszenie dolne i jedna górna mała po lewej 

stronie. 

Spodnie : kolor ciemny szary, proste; kieszenie boczne skośne, 

wpuszczane; po bokach wszyta gumka regulująca obwód pasa; wszyte 

szlufki; zapinane na guzik i suwak błyskawiczny odporne na wysoką 

temperaturę prania i prasowania; wysoki stan; długość  za kostkę. 

kpl 70      

4 

Trzewiki skórzane  

 rozmiary: 36 - 47 

- buty typu trzewik, sięgające za kostkę 

- wykonane z: skóra bydlęca 

- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o 

podwójnej gęstości 

- absorpcja uderzeń pod piętą 

- spełniają wymagania norm PN-EN 20347, PN-EN 20344 

para 15      

5 
Trzewiki skórzane ze wzmocnionymi noskami 

- buty typu trzewik, sięgające za kostkę 
para 4      
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- wykonane z: skóra bydlęca 

- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o 

podwójnej gęstości 

- absorpcja uderzeń pod piętą 

- spełniają wymagania norm PN-EN 20347, PN-EN 20344 

6 

Trzewiki skórzane ze wzmocnionymi noskami, antyelektrostatyczne 

- buty typu trzewik, sięgające za kostkę 

- wykonane z: skóra bydlęca 

- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o 

podwójnej gęstości 

- absorpcja uderzeń pod piętą 

- spełniają wymagania norm PN-EN 20347, PN-EN 20344 

szt 2      

7 

Bluza kucharska i spodnie kucharskie 

Bluza- zapinana na napy, 65%poliester, 35%bawełna, odporność na 

kurczliwość oraz ścieranie, stójka, kieszeń na lewym rękawie, gramatura: 

200g/m2 

Spodnie- obszerne kieszenie: dwie po bokach i jedną z tyłu zapinaną na 

guzik, rozporek na suwak, elastyczny pas - guma i sznurek na całej 

szerokości spodni, nogawki proste, mocne szycie, 65%poliester, 

35%bawełna 

kpl 14      

8 

Fartuch przedni kucharski  

długość fartucha 70 cm, szelki na szyję z regulacją długości, para wiązań na 

wysokości pasa, kieszonka na wysokości klatki piersiowej, uniwersalny 

fason, materiał: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 230g/m2 

szt 14      

9 

Obuwie gastronomiczne 

Lekkie buty kucharskie, podeszwa olejoodporna, antystatyczna i 

olejoodporna. Miękka, wytrzymała, wodoszczelna, antybakteryjna 

wyściółka. Otwarte z tyłu, pasek na pięty z klamrą, duża absorpcja energii 

w okolicy pięty  

para 14      

10 

Czepek gastronomiczny 

- oddychający materiał (fizelina) 

- gramatura 10 g/m2 

- ściągnięty gumką  

szt 14      

11 

Koszula flanelowa -  

Wykonane z : 100% bawełna, 

Rozmiary : S, M, L, XL, XXL 

Koszula: 

- koszula robocza flanelowa 

- wykonana z wysokiej jakości bawełny 

- wzór w kratę 

- klasyczny, prosty krój 

- zapinana na guziki 

szt 15      
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- na lewej piersi kieszonka 

- ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy, a także ogrzeje w 

chłodniejszy dzień 

12 

Bluza robocza  

Wykonane z : 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 260g/m2 

Rozmiary : M, L, XL, XXL 

Bluza: 

- bluza ochronna  

- zapinana na guziki 

- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep 

- mankiety przy rękawach zapinane na guzik 

- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i 

zabezpiecza przed wiatrem 

szt 15      

13 

Spodnie ogrodniczki -  

Wykonane z : 65% poliester, 35%bawełna gramatura 262g/m2 

Rozmiary : M, L, XL, XXL 

Ogrodniczki: 

- spodnie ochronne ogrodniczki YES 

- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia 

lepsze dopasowanie 

- możliwość regulacji w pasie dzięki guzikom oraz długości za pomocą 

szelek 

- dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce 

- kieszeń w górnej partii spodni 

szt 15      

14 

Kurtka ocieplana (z podpinką), nieprzemakalna 

Rozmiary : M, L, XL, XXL 

Kurtka : 

- kurtka ocieplana, przedłużana, wodoodporna, 

- ocieplana od wewnątrz polarem na podpince, dzięki czemu gwarantuje 

ciepło podczas dużych mrozów. 

- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy 

- odsuwany kaptur 

- na zewnątrz dwie zasuwane kieszenie 

- po wewnętrznej stronie dodatkowa kieszeń 

- rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzepy 

- dół kurtki ściągany gumką 

szt 17      

15 

Kurtka ocieplana (z podpinką), nieprzemakalna, antyelektrostatyczna 

Rozmiary : M, L, XL, XXL 

Kurtka spełnia wymagania norm zharmonizowanych PN-EN 340:2006 i 

PN-EN 1149-5:2009  

- kurtka ocieplana, przedłużana. 

- ocieplana od wewnątrz polarem, dzięki czemu gwarantuje ciepło podczas 

Szt  2      
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dużych mrozów. 

- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy 

- odsuwany kaptur 

- na zewnątrz dwie zasuwane kieszenie 

- po wewnętrznej stronie dodatkowa kieszeń 

- rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzepy 

- dół kurtki ściągany gumką 

16 

Czapka drelichowa: 

- 65% poliester, 35% bawełna 

- usztywniany daszek i przód czapki 

- zapinana na zatrzask z możliwością regulacji 

- idealne do ochrony przed słońcem  

szt 15      

17 

Rękawice robocze, ochronne: 

wykonane z wysokiej jakości dzianiny która gwarantuje komfort 

użytkowania powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze 

odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć 

szt 25      

18 

T-shirt czarny "OCHRONA" 

Kolory: czarny 

Rozmiary: M-XXL 

Tkanina: 100% bawełna stabilizowana gramatura 190gr. 

wzmocniony lycrą ściągacz, 

taśma wzmacniająca. 

napis "OCHRONA" na plecach i na klatce piersiowej 

szt 10      

19 

Spodnie MORO ochrona 

Kolory: czarny 

Rozmiary: M-XXL 

Tkanina: elanobawełna (50% bawełna, 50% poliester), gramatura 270gr. 

spodnie MORO wykonane z wysokiej jakości tkaniny bawełnianej, 

wykończenie dołu nogawek: ściągacz, 

zakres regulacji pasa 10cm, 

dodatkowo po jednej kieszeni bocznej na każdej z nogawek. 

szt 5      

20 

Kurtka przeciwdeszczowa z podpinką z polarową 

Kolory: czarny 

Rozmiary: M-XXL 

Tkanina: ortalion/impregnowany 100% poliester (nieprzemakalny), 

produkt posiada odblaskowy napis OCHRONA z przodu i z tyłu kurtki, 

pagony, oraz naszyte logo Szpitala MSWiA na lewym ramieniu 

cztery kieszenie z przodu kurtki, kieszeń wewnętrzną, 

rozpinane boki umożliwiające wyjęcie oporządzenia, 

Bluza polarowa (podpinka) 

Rozpinana bluza wykonana z wysokiej jakości polaru o gramaturze 500gr 

Wzmocnienie na ramionach i łokciach z materiału odpornego na przetarcie 

szt 5      



4/PNP/SW/2020     Załącznik nr 1 - Wzór formularza asortymentowo – cenowego 

 

odpinany kaptur ze ściągaczem, ściągacz w pasie, dwie kieszenie, 

odblaskowy napis OCHRONA z przodu i z tyłu polara, oraz naszyte logo 

Szpitala MSWiA na lewym ramieniu. 

RAZEM     

 

Odzież wykonana z atestowanych tkanin, posiadająca certyfikat zgodności z Polską Normą PN - P 84525:1998 wydany przez niezależna jednostkę certyfikującą – dla tkaniny i 

wyrobu gotowego (nie dotyczy poz.4,5,6). Zamawiający wymaga przedstawienia próbki gotowego wyrobu. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe na podstawie tabeli 

rozmiarów 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


