
  Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu odzież służbową pełnowartościową, nową i 

oryginalną, nie posiadającą wad fizycznych lub prawnych. Dostarczona odzież  nie może również 

posiadać śladów jej uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winna być najwyższej jakości, posiadać 

cechy wykonawcy, oraz być odpowiednio złożona i opakowana w bezzwrotne, nienaruszone 

opakowania.  

 
2. Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonej odzieży zostanie dokonany w miejscu jej dostawy, przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Z czynności odbioru odzieży 

sporządzony będzie protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia faktury 

 
3. Odzież musi posiadać wszytą metkę. Na metce musi być podane: rozmiar, rodzaj tkaniny i jej skład 

procentowy, przepis prania i konserwacji oraz nazwa producenta. Do każdej z partii dostarczonych 

ubrań dołączyć świadectwo tkaninowe. 

 
4. Zamawiający ma prawo do reklamacji ilościowych i jakościowych przedmiotu zamówienia, na 

warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności 

wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego.  

 
6. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy czym 

terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed 

planowanym ich pobraniem.  

 
7. Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników PLL a na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia.  

 
8. Wykonawca po pobraniu wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji 

rozmiarowej przekazać Zamawiającemu.  

 
9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres 

(ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 20-040 Świdnik). 

 
10. Przedmioty zamówienia powinny zostać opisane lub oznaczone (np. imię i nazwisko lub numer) na 

opakowaniu jednostkowym przez wykonawcę w sposób pozwalający na łatwe przyporządkowanie 

danego przedmiotu do osoby dla której zostało wykonane na podstawie dokumentacji rozmiarowej, 

która została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych.  

 
11. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie dostawy. Zmiana godzin 

dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą.  

 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów 

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców.  

 
13. Zapłata nastąpi za faktycznie  dostarczony przedmiot zamówienia.  

 
14. Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 

Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

 



  Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 

koszula mundurowa z 

krótkim rękawem kolor 

oliwkowy-170 szt. 

 

- materiał  bawełna min 55%, 45% poliester 
- usztywniony kołnierz i naramienniki, 2 kieszenie zamykane na  

patki zapinane na guzik kolorem dobrany do koszuli 
- kolor: oliwkowy 

- emblemat(haft) na lewym ramieniu oraz nad lewą kieszonką  wg wzoru, 

koszule  taliowane, dopasowane do sylwetki, kołnierz usztywniany typu 

button down, mankiet klasyczny zapinany na 1 guzik, naramienniki 

zapinane na guziki, koszule dla kobiet winny być dopasowane do 

sylwetki,  
koszula mundurowa z 

długim rękawem kolor 

oliwkowy- 3 szt. 

 

- materiał  bawełna min 55%, 45% poliester 
- usztywniony kołnierz i naramienniki, 2 kieszenie zamykane na  

patki zapinane na guzik kolorem dobrany do koszuli 
- kolor: oliwkowy 

- emblemat (haft)  na lewym ramieniu oraz nad lewą kieszonką  wg 

wzoru, koszule  taliowane, dopasowane do sylwetki, kołnierz 

usztywniany typu button down. mankiet klasyczny zapinany na 1 guzik, 

naramienniki zapinane na guziki, koszule dla kobiet winny być 

dopasowane do sylwetki 
koszula mundurowa z 

krótkim rękawem kolor 

biały- 6 szt. 

 

- materiał  bawełna min 55%, 45% poliester 
- usztywniony kołnierz i naramienniki, 2 kieszenie zamykane na  

patki zapinane na guzik kolorem dobrany do koszuli 
- kolor: biały 

- emblemat (haft)  na lewym ramieniu oraz nad lewą kieszonką  wg 

wzoru, koszule  taliowane, dopasowane do sylwetki, kołnierz 

usztywniany typu button down. mankiet klasyczny zapinany na 1 guzik, 

naramienniki zapinane na guziki 
koszula mundurowa z 

długim rękawem kolor biały- 

2 szt. 

 

- materiał  bawełna min55%, 45% poliester 
- usztywniony kołnierz i naramienniki, 2 kieszenie zamykane na  

patki zapinane na guzik kolorem dobrany do koszuli 
- kolor: biały 

- emblemat (haft) na lewym ramieniu oraz nad lewą kieszonką  wg 

wzoru, koszule  taliowane, dopasowane do sylwetki, kołnierz 

usztywniany typu button down. mankiet klasyczny zapinany na 1 guzik, 

naramienniki zapinane na guziki 

 


