
Załącznik nr 5 do SWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia „Wynajem i serwis odzieży roboczej” 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej na potrzeby pracowników 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku. 

I. Warunki ogólne, które musi spełniać odzież: 

1. Szycie – wszystkie szwy podwójne;  

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

środków chemicznych i temperatury używanej w procesach technologicznych;  

3. Kieszenie i inne elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie 

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

4. Mocowanie guzików i wykonanie dziurek należy wykonać na dwóch warstwach materiału;  

5. Kurczliwość tkanin do 3 %;  

6. Kurczliwość tkanin bawełnianych do 5 %;  

7. Tkanina nie może tracić koloru podczas całego okresu użytkowania;  

8. Tkanina nie może ulegać mechaceniu;  

9. Dostarczona odzież musi spełniać warunki oraz normy określone certyfikatem CE;  

II. Usługi i ogólne warunki współpracy: 

1. Oznaczenie odzieży imieniem i nazwiskiem pracownika oraz emblematem z logo PGO  

„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.  

2. Dostarczenie odzieży dopasowanej do wymiarów pracownika. Po podpisaniu umowy 

przedstawiciele Wykonawcy dokonują pomiarów pracowników zatrudnionych w PGO  

„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Pomiarów  nowo zatrudnianych pracowników w trakcie realizacji 

umowy dokonuje sam Zamawiający, przekazując informacje Wykonawcy za pomocą e-maila 

lub przez portal klienta. 

3. Pranie i czyszczenie w/w odzieży roboczej pracowników PGO „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. 

zgodnie z ustaloną częstotliwością według dostępnych i skutecznych technologii.  

4. Czyszczenie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie przemysłowe odzieży (np. tunel parowy). 

Pranie odzieży w pralni posiadającej wdrożony system analizy ryzyka i kontroli skażenia 

biologicznego RABC certyfikowany zgodnie z normą EN 14065:2016 

5. Dostarczanie i odbieranie odzieży transportem Wykonawcy na jego koszt, raz w tygodniu  

w ustalonym i stałym dniu tygodnia. 

6. Podstawowa naprawa uszkodzonej odzieży np.: przyszycie guzików, naprawa drobnych 

uszkodzeń tkaniny na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i oddania 

odzieży. 

7. Wymiana odzieży zużytej lub uszkodzonej za jej aktualną wartość po amortyzacji. 

8. Dostosowanie ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr - zmiana ilości odzieży w przypadku 

odchodzących i nowoprzyjętych pracowników. W przypadku pracownika odchodzącego  



z firmy, odzież jest redukowana przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że stan 

pracowników uprawnionych do korzystania z odzieży roboczej na koniec 2019 roku wynosił: 

79 osób, na koniec 2020 roku – 80 osób, a na koniec maja 2021 roku – 85 osób.  

9. W przypadku wcześniej zgłoszonej absencji pracownika, która będzie trwała dłużej niż 2 

tygodnie odzież przypisana do pracownika będzie liczona 25% stawki podstawowej - Cena 

netto za 1 szt. /na miesiąc wg. formularza rzeczowo-cenowego. 

10. Dostarczenie odzieży dla nowego pracownika w trakcie umowy wynajmu i serwisowania  

w terminie do 31 dni roboczych od czasu powiadomienia Wykonawcy. 

11. Zamawiający posiada pomieszczenie z półkami na odzież roboczą i nie będzie korzystał  

z szafek wrzutowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odzież we wskazane miejsce 

w workach, bez konieczności jej rozkładania i sortowania.  

12. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na odzież brudną i przeznaczoną do 

naprawy.  

13. W okresie zimowym (od 15 września do 15 maja) pracownicy będą mieli na wyposażeniu 

3 komplety odzieży letniej  i 3 komplety odzieży zimowej. W okresie letnim (od 16 maja do 14 

września) pracownicy będą mieli na wyposażeniu 3 komplety odzieży letniej.  

Komplet odzieży letniej składa się z:  koszula flanelowa 1 szt. , bluza robocza 1szt., spodnie 

ogrodniczki 1szt., T-shirt 1 szt. 

Komplet odzieży zimowej składa się z: kurtka długa zimowa 1szt., spodnie ogrodniczki 1szt.  

 

14. Po okresie zimowym w ciągu 7 dni pracownicy zdają odzież zimową do depozytu 

Wykonawcy. 

15. Wynagrodzenie za odzież złożoną do depozytu będzie naliczone zgodnie z cenami 

określonymi w formularzu rzeczowo-cenowym. W przypadku użytkowania przez 

Zamawiającego odzieży, która winna być złożona do depozytu wynagrodzenie będzie 

naliczane jak za odzież w obrocie. 
 

16. Wykonawca przydzieli dedykowanego opiekuna klienta do opieki nad prawidłową 

realizacją umowy.  

17. Zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego na nową odzież dokonywane będą mailem 

lub przez portal klienta Wykonawcy.  

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prania odzieży (kurtki, bluzy, fartuchy) 

należącej do Zamawiającego nie częściej niż 4 razy w roku, za które będzie przysługiwało 

dodatkowe wynagrodzenie. 

19. Możliwość generowania elektronicznej informacji o obiegu odzieży wraz z fakturą VAT za 

wynajem i serwis odzieży. 

20. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia odzieży, będącej przedmiotem umowy, 

z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany lub 

dostawy nowej sztuki odzieży roboczej, za cenę równą niezamortyzowanej wartości 

odtworzeniowej jednej sztuki danego asortymentu odzieży roboczej, licząc od tygodnia  

w którym zostało pisemnie stwierdzone zdarzenie do chwili zakończenia realizacji umowy. 

Okres amortyzacji odzieży w czasie trwania umowy obliczany jest w okresach tygodniowych 

(1/156). Koszt danego zdarzenia uwzględniony zostanie w najbliższej fakturze wystawionej 

przez Wykonawcę. 



21.Odzież robocza stanowi własność Wykonawcy do czasu uregulowania przez 

Zamawiającego należności za wykup odzieży. Z chwilą zakończenia realizacji umowy 

Zamawiający zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni do wykupienia objętej 

niniejszą umową odzieży roboczej za ich aktualną wartość. Aktualną wartość odzieży ustala 

się w oparciu o cenę nowej odzieży, określoną w wykazie artykułów, pomniejszoną o zużycie 

odzieży używanej (tj. o 2,78 % wartości miesięcznie). Cena wykupu nie może być jednak 

niższa niż 1 % wartości nowej odzieży.  
  

III. Pozostałe informacje. 

1. Umowa zostanie podpisana na okres 36 miesięcy od dnia dostawy odzieży roboczej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia o 25 % wartości 

podstawowej umowy. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może, ale nie musi 

skorzystać z prawa opcji, maksymalnie do +25% wartości zamówienia podstawowego. 

Realizacja usługi w ramach prawa opcji rozpocznie się automatycznie po przekroczeniu 

wartości umowy zamówienia podstawowego. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż podane 

ilości odzieży roboczej są liczbami prognozowanymi i mogą ulec zmianie. Zwiększanie ilości 

wynajmowanej odzieży może być związane z zatrudnianiem nowych pracowników. 

Płatności w przypadku usługi realizowanej w ramach prawa opcji będzie zgodne z cenami, 

stawkami i opłatami określonymi w formularzu cenowo - rzeczowym i w umowie  

z Zamawiającym. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

3. Logo:  

 

 

 


