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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie
Wymagania ogólne:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę odzieży roboczej (zwanej dalej przedmiotem
zamówienia lub towarem) dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
(zwanego dalej ZOO).
2. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty
dostawy), starannie uszyty, zapewniając estetyczny wygląd i komfort użytkowania, w gatunku I,
musi być wolny od wad technicznych i prawnych.
3. Wymagane oznakowanie towaru:
3.1. logotyp ZOO, kolor biały pomarańczowy (Pantone 1495c) i zielony (Pantone 7738c), średnica ok. 8
cm - wykonany przy użyciu trwałego nadruku albo haftu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami
dotyczącymi towaru (ust. 13 – ust. 23 niniejszego OPZ),
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi
towaru (ust. 12 – ust. 23 niniejszego OPZ) udzielając gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
5. Dostawa odzieży będzie realizowana sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2019r.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby ZOO nastąpi na podstawie zgłoszenia Zamawiającego
zawierającego następujące informacje: rodzaj asortymentu, wymagane rozmiary i logotyp
w wersji elektronicznej.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 będzie wysłane do Wykonawcy drogą elektroniczną przez osobę
upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym adres mailowy.
8. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie 14
dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Pierwsza dostawa
nastąpi w terminie 40 dni roboczych, liczonych od dnia wysłania Zamówienia.
9. Dostawa, o której mowa w ust. 6, będzie się odbywała pod kontrolą ilościową i jakościową oraz
będzie potwierdzona protokołem odbioru (WZ, PZ) przez przedstawicieli odpowiednio
Zamawiającego, Wykonawcy.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
10. Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu informacje dotyczące
każdego asortymentu (data produkcji, rodzaj materiału, gramatura, itp.) oraz informacje dotyczące
czyszczenia i konserwacji.
11. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi spełniać w szczególności następujące warunki:
11.1.
musi być gatunku I,
11.2.
użyte materiały nie mogą w sposób znaczący tracić kolorów, rozmiarów, ulegać mechaceniu
podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz stosowaniem przekazanych od Wykonawcy
informacji, o których mowa w ust. 10, materiały muszą być odporne na otarcia, wytrzymałe.
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11.3.
wysokiej jakości logotyp na wskazanym asortymencie zgodnie ze szczegółowymi warunkami
dotyczącymi towaru (ust. 13 – ust. 23 niniejszego OPZ) przez cały okres objęty gwarancją.
Szczegółowe warunki dotyczące towaru:
12. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania kolorystyczne w różnych odcieniach zieleni, brązu i
czerni z zachowaniem jednolitej kolorystyki dla określonej grupy odzieży.
13. Bluza polarowa/softshell:
13.1. kolor: zielony
13.2. materiał: 100% poliester,
13.3. gramatura: min. 290 g/m²,
13.4. zapinana na zamek na całej długości,
13.5. górna część i rękawy obszyte tkaniną typ softshell
13.6. dwie dolne kieszenie zapinane na zamki,
13.7. dolny szew ze sznurkiem umożliwiającym regulację obwodu,
13.8. dwie przednie kieszenie z patkami umieszczone symetrycznie po obu stronach klatki
piersiowej,
13.9. możliwość wpięcia do kurtki wielofunkcyjnej opisanej w pkt.14,
13.10. logo: umieszczone na lewym rękawie – haft,
13.11. podział na Damskie/Męskie.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11

Kurtka ocieplana wielofunkcyjna:
kolor: zielony,
materiał: 100% poliester (ortalion),
możliwość wpięcia bluzy opisanej w ust. 13,
zapinana na zamek przykryty patką,
dwie kieszenie dolne przykryte patką,
w pasie zastosowany sznurek umożliwiający regulację obwodu,
kieszeń typ "napoleonka" oraz kieszeń zewnętrzna,
odpinany kaptur,
klejone szwy,
logo umieszczone na lewym rękawie – nadruk,
podział na Damskie/Męskie.

15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Bluza robocza wzmacniana:
kolor: zielony,
materiał: 35% bawełna/65% poliester,
gramatura: min. 280 g/m²,
zapinana na zamek zabezpieczony dodatkowo patką,
mankiety zapinane na napy,
min. 4 kieszenie zewnętrzne,
logo umieszczone na lewym rękawie haft.

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

Spodnie robocze do pasa:
kolor: zielony,
materiał: 35% bawełna/65% poliester,
gramatura: min. 280 g/m²,
kieszenie boczne wpuszczane,
kieszeń tylna oraz dwie kieszonki boczne przy kolanach, dodatki przy patkach i kieszeniach,
podział na Damskie/Męskie.
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17.3.
17.4.
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Spodnie robocze wzmacniane do pasa:
kolor: zielony,
materiał: 35% bawełna/65% poliester,
gramatura: min. 280 g/m²,
rozporek zapinany na zamek błyskawiczny lub nap przykryty patką,
otwarta kieszeń umieszczona z tyłu spodni,
wzmocnienia na kolanach.

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

Kurtka ocieplana robocza:
kolor: zielony,
materiał: minimum 55% bawełna,
gramatura: min. 265 g/m²,
gramatura ociepliny: min. 210 g/m²,
zapinana na zamek przykryty patką zapinaną na napy,
cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na napy: dwie umieszczone wysokości klatki piersiowej
i dwie boczne,
18.7. wodoodporne cechy tkaniny zewnętrznej,
18.8. odpinany kaptur,
18.9. logo umieszczone na lewym rękawie - haft.
19.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

Kurtka wodoochronna:
kolor: odcień zieleni,
wodoodporny materiał np. plavitex,
gramatura: min. 350 g/m²,
kurtka z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami,
zapinana na napy przykryte plisą,
regulacja rękawów,
otwory wentylacyjne pod pachami,
obustronnie zgrzewane szwy.

20. Bluza bawełniana zapinana pod szyję:
20.1 kolor: zielony/brązowy/czarny,
20.2 materiał: minimum 60% bawełna,
20.3 gramatura: min. 280 g/m²,
20.4 zapinana pod szyję na zamek,
20.5 długi rękaw,
20.6 ściągacze na dole bluzy i przy rękawie,
20.7 dwie kieszenie z przodu zapinane na zamek,
20.8 logo: umieszczone na lewym rękawie – haft.
21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Krótkie spodnie robocze (typu bojówki):
kolor: zielony/brązowy/czarny,
materiał: min. 35% bawełna,
gramatura: min. 65% bawełna,
kieszenie boczne wpuszczane,
kieszeń tylna, kieszenie na bokach nogawek,
podział na Damskie/Męskie.

22.
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Czapka ocieplana:
kolor: czarna lub zielona,
wywijana,
warstwa zewnętrzna: 100% poliester, o gramaturze min. 260 g/m²,
ocieplana wkładką o gramaturze min. 80 g/m²
logo – haft.
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23.2
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Czapka letnia z daszkiem:
kolor: zielony,
materiał: 65% poliester, 35% bawełna,
usztywniany daszek i przód czapki,
zapinana na zatrzask z możliwością regulacji,
logo: umieszczone na środku nad daszkiem – haft.

Wykaz asortymentu, stanowiącego przedmiot zamówienia:
Lp.

Wyszczególnienie asortymentu

Razem
męskie/damskie

1.

Bluza polarowa/softshell M/D

2

Kurtka ocieplana wielofunkcyjna M/D

112

3.

Bluza robocza wzmacniana

40

4.

Spodnie robocze do pasa M/D

192

5.

Spodnie robocze wzmacniane (do pasa) M/D

40

6.

Kurtka ocieplana robocza

22

7.

Kurtka wodoochronna

20

8.

Bluza bawełniana zapinana pod szyję

20

9.

Krótkie spodnie robocze (typu bojówki)
M/D

83

200

10. Czapka ocieplana

110

11. Czapka letnia z daszkiem

110
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