WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1.

Grupa mat. 181 - 1

1

8860901010

KURTKA OCIEPLANA Z ODBLASKAMI DLA
PRACOWNIKÓW ZPM ZGODNE Z
KATALOGIEM

szt.

76

UWAGA! KURTKA Z NAPISEM NA PLECACH
„PGG S.A.”
Zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami techniczno-użytkowymi - aktualny
katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika:
-wyrób nr 12 – kurtka ocieplana z odblaskami
Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy):
- dokumenty wymienione w punktach 4 do 8 zgodnie z aktualnym katalogiem opisoworysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika - wyrób nr 12
- karta katalogowa ;
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – zał. nr 1
-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejzał.nr 2
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa – zał. nr 3

2.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy)
1) Przy każdej dostawie:
• Dokument dostawy WZ
• Karta gwarancyjna
• Świadectwo jakości
• Instrukcja użytkowania

3.

Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):
Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

4.

Inne
Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty jego otrzymania
Termin płatności 60/120 dni od daty wpływu faktury zgodnie z oświadczeniem o statusie przedsiębiorcy.
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Wyrób nr 12:

KURTKA OCIEPLANA Z ODBLASKAMI
OPIS WYROBU

Kurtka ocieplana z odblaskami używana będzie na zewnątrz pomieszczeń na powierzchni przez pracowników ZMP
oraz oddziałów kolejowych wykonujących swoje czynności na drogach transportu przy pracach związanych z
załadunkiem węgla. Powinna być funkcjonalna i umożliwiać noszenie przez cały rok. Odpowiednia na wszelkie
warunki atmosferyczne. Materiał zewnętrzny 100% poliester, 300D splot Oxford, wykończenie plamoodporne. Kurtka
zewnętrzna powinna posiadać dwie kieszenie boczne zapinane na rzepy oraz składany kaptur ukryty w kołnierzu oraz

nadrukowany na plecach napis „ PGG S.A. „ zgodnie z wzorem nr 4. Wyposażona w kompatybilny
zamek błyskawiczny. Kurtka wewnętrzna wyposażona w poliestrowy polar z odpinanymi rękawami. Na obu kurtkach
naszyte z przodu i na plecach poprzeczne i pionowe pojedyncze elementy taśmy odblaskowe. Dostępne

w kolorze
żółto-granatowym lub pomarańczowo-granatowym / MOGĄ BYĆ MIESZANE W
ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH ROZMIARÓW. Kurtka musi spełniać wymagania normy PNEN 471+A1, PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 343+A1.
Zdjęcia poniżej mają charakter poglądowy.

Wymagania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca
spełnienie:
1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego
Rozporządzenia;
2) wymagań odpowiednich norm (normy PN- EN 471+A1, PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 343+A1).
Oświadczenie producenta potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu .
Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co
wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania
typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w
okresie ostatnich 12 miesięcy**
Instrukcja użytkowania

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii
** dotyczy ŚOI III Kategorii

Uwaga:
Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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