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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA NA DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA nr  e-Ru ……………….. 

zawarta w dniu ……………. r.  w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: 

JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 39, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000712618, posiadającą nr NIP:6332237712, REGON: 369045614,  

o kapitale zakładowym 1 960 500,00 PLN,  którą reprezentuje: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………, którą reprezentuje: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”. 

 

 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są dostawy odzieży i obuwia, zwanych w dalszej części umowy towarem na wskazane 

przez Zamawiającego miejsce dostawy. Opis przedmiotu umowy stanowi specyfikacja asortymentu, 

przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 

 Specyfikacja techniczna 

1. Szacunkową ilość przewidzianego do zamówienia towaru przedstawia załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewidzianej do zamówienia ilości towaru w granicy  

+/- 30%. Dostawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

3. Przedmiot Umowy winien być realizowany przez Dostawcę zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla środków ochrony indywidulnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.)  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz.1650z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  Dz.U.2019.0.1040 

 Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, 

 stanem wiedzy i techniki obowiązującej w danej dziedzinie. 

4. Dostarczony towar winien: 
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 posiadać odpowiednie certyfikaty / deklaracje zgodności CE lub WE (dotyczy elementów zamówienia 

wykonanych z tkanin oraz obuwia roboczego), 

 być towarem fabrycznie nowym, wolnym od wad fizycznych  

 posiadać metkę (etykietę) z informacją dotyczącą producenta, rozmiaru oraz materiału, z którego jest 

wykonany produkt, 

 nie być obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie być przedmiotem postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczenia, 

 posiadać logotyp firmy w poszczególnych części odzieży zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do umowy 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z logotypu bez podania przyczyny). 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia pod rygorem 

odmowy przyjęcia zamówienia. 

6. Realizacja dostaw winna być wykonana z dopełnieniem należytej staranności. 

7. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, 

tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00. Datę i godzinę dostawy Dostawca winien potwierdzić w formie 

mailowej/telefonicznej wyznaczonej przez Zamawiającego osobie, która odpowiedzialna będzie za 

realizację umowy. 

8. Miejscem dostawy towaru będzie budynek administracyjno-biurowy położony przy ul. Armii Krajowej 39 

w Jastrzębiu-Zdroju. Miejsce dostawy zamówionej partii towaru Zamawiający wskaże Dostawcy  

w formularzu zamówienia (zwanym dalej FZ), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

9. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej dostawy będzie kontrola zgodności dostarczonego towaru 

z danymi wykazanymi na fakturze. 

10. Dostawy będą realizowane na podstawie FZ, które Zamawiający wyśle na adres e-mail poczty 

elektronicznej Dostawcy. W FZ Zamawiający określi asortyment, ilość, wielkość bądź rozmiar 

zamawianego towaru. Dostawca winien zrealizować zamówienie w terminie określonym dla 

poszczególnych części umundurowania zgodnym z załącznikiem nr 1 do umowy od dnia otrzymania 

zamówienia.  W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dostawcy termin ten może ulec przedłużeniu 

jednak nie dłuższemu niż 14 dni od określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

11. Dostawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia towaru na czas transportu i rozładunku, wniesienia 

dostarczonego towaru na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz koszty wszelkich innych 

świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 

12.  Dostawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy wzorce oferowanych elementów 

umundurowania, które będą przechowywane przez Zamawiającego do końca trwania umowy. 

 Wynagrodzenie  

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT 

w terminie …….. dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

2. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podstawie 

odrębnego oświadczenia.   

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument dostawy (WZ). 

4. Na fakturze Dostawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej umowy. 

5. Należności za wykonanie przedmiotu umowy naliczane będą zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 

oraz faktyczną ilością zamówionego i odebranego przez Zamawiającego towaru. 
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6. Zamawiający zastrzega, że ceny zawarte w umowie są stałe i nie podlegają jakimkolwiek zmianom 

z zastrzeżeniem, że możliwe jest obniżenie cen netto przez Dostawcę w drodze jednostronnego 

oświadczenia woli. 

7. Wartość przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach niniejszej umowy nie przekroczy  

……………………….. netto (słownie ……………………………………………………………………netto) 

8. Należności wynikające z umowy, w tym odsetki, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego oraz nie dopuszcza się 

udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia. 

9. Zamawiający może ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy umowy bez możliwości dochodzenia 

roszczeń finansowych ze strony Dostawcy. 

10. Dostawca zobowiązuje się bezwzględnie do prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego, 

przy realizacji czynności lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej umowy, 

uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, w tym w szczególności przy wystawianiu dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych z 

realizacją niniejszej umowy, co obejmuje m.in. obowiązek podawania przez dostawcę oraz 

wykorzystywania, w ramach rozliczeń, wyłącznie rachunków prawidłowo zgłoszonych organom 

skarbowym i ujawnionych w stosowanych rejestrach / wykazach, w tym w szczególności w wykazie,  

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), jak i prawidłowego określenia mechanizmu realizacji płatności,  

w szczególności w przypadku rozliczeń objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.). W razie naruszenia przez Dostawcę przywołanych 

obowiązków, niezależnie od przyczyny, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Dostawcy 

wszelkimi stratami, a także poniesionymi kosztami lub wydatkami, które powstaną lub stanowić będą 

konsekwencję naruszenia przedmiotowych zobowiązań przez Dostawcę. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wstrzymania płatności, w przypadku stwierdzenia, że pomimo zobowiązania o którym mowa 

powyżej doszło jednak do wskazania przez Dostawcę innego rachunku lub nieuwzględnienia  

w treści wystawianych dokumentów księgowych obowiązujących przepisów prawa; w takiej sytuacji 

Strony zgodnie przyjmują, że do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji okres wstrzymania się  

z płatnością nie będzie między Stronami traktowany jako opóźnienie w dokonaniu płatności. 

 Termin realizacji umowy 

1. Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony umowy, a kończy się w 

dniu 28.02.2022 r. lub momencie wykonania całości przedmiotu umowy. 

2. Wykorzystanie kwoty określonej w §3 ust. 7 spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy na przedmiot 

zamówienia określony w §1  z zastrzeżeniem § 2 ust.2 . 

 Kary umowne 

1. W przypadku niedostarczenia towaru w określonym w zamówieniu (FZ) terminie, Zamawiający może 

naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto cząstkowego zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia. 
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2. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie jest krótsze niż 7 dni, Zamawiający może na uzasadniony 

wniosek Dostawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 1. 

3. W przypadku niezrealizowania złożonych zamówień na podstawie § 2 ust.10 Zamawiający naliczy 

Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto towaru, którego dostawy Dostawca odmówił. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanych zamówień. 

5. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kwoty z tytułu kar umownych, o których 

mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 z bieżącej należności Dostawcy.  

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje w pełni kwoty wynikającej z zamówienia Zamawiającego może on 

dochodzić od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Reklamacja 

1. W przypadku stwierdzenia  niezgodności rozmiaru towaru z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje 

prawo złożenia reklamacji. Dostawca w tym przypadku jest zobowiązany niezwłocznie wymienić towar. 

2. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną lub telefoniczną 

otrzymania od Zamawiającego reklamacji.  

3. Jeśli Dostawca nie potwierdzi otrzymania reklamacji, Zamawiający będzie domniemywać, że dotarła ona 

do Dostawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe.  

4. Obowiązek odebrania od Zamawiającego reklamowanych wyrobów oraz ponownego ich dostarczenia 

do Zamawiającego spoczywa na Dostawcy, na jego koszt i ryzyko 

 Gwarancja 

1. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczane towary zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy. Gwarancja obowiązuje od momentu dostarczenia towaru na wskazany 

przez Zamawiającego adres dostawy.  

2. W okresie gwarancji Dostawca zapewnia darmowy odbiór wadliwego towaru, darmową naprawę lub 

wymianę towaru na wolną od wad, do 30 dni od momentu zgłoszenia. 

 Osoby do kontaktu 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) Po stronie Zamawiającego:  …………… , tel……………………., ....................@jswochrona.pl  

2) Po stronie Dostawcy: ……………………………………………………….. 

2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie. 

 Poufność informacji 

Zamawiający i Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w od momentu otrzymania zapytania o cenę oraz w trakcie realizacji zadania. Informacje te nie 

mogą być ujawnione osobom trzecim. 
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 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w terminie 14 dni od daty doręczenia Dostawcy 

zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy; w takim przypadku 

Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do przestrzegania zapisów umowy lub/i właściwego jej 

wykonania w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu;                   

w takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Strony umowy nie odpowiadają za skutki wynikające z działania „siły wyższej”. Za przypadki siły wyższej, 

które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań z umowy na czas trwania siły wyższej, uznaje się 

nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, 

a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając 

całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 

strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz; nie 

uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów, surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą 

wyższą. 

 Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych,  

2. w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej (RODO), ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10.05.2018r. 

3. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie 

w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

5. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną 

ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w 

związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

6. JSW Ochrona Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO na stronie 

internetowej www.jswochrona.pl / w zakładce RODO (link: www.jswochrona.pl/rodo/informacje-na-

temat-przetwarzania-danych-osobowych) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam 

informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu 

umowy. 
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7. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych 

osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.  

 Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz innych aktów prawnych związanych z przedmiotem umowy. 

2. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego,  

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń 

pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń.                        

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  jednego  dla  

Zamawiającego i  jednego  dla Dostawcy. 

 Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – „Wykaz cen jednostkowych wraz z szacunkową ilość przewidzianych do  zamówienia 

towarów, okresami gwarancji oraz terminami realizacji zamówienia”, 

2. Załącznik nr 2  – „Formularz zamówienia do umowy”  

3. Załącznik nr 3 - „Opis umiejscowienia logotypu na odzieży wierzchniej”, 

4. Załącznik nr 4a  – „Wzór logotypu JSW Ochrona Sp. z o.o.”  

5. Załącznik nr 4b – „Wzór logotypu JSW Ochrona Sp. z o.o.” 

6. Załącznik nr 5 -  „Specyfikacja asortymentu”. 

 

        Zamawiający:        Dostawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr e-Ru ………….. 

„„Wykaz cen jednostkowych wraz z szacunkową ilość przewidzianych do  

 zamówienia towarów, okresami gwarancji oraz terminami realizacji zamówienia”, 

 

Lp. 

Nazwa towaru 

Cena 

jednostkowa 

[zł netto] 

Szacunkowa 

ilość zakupu 

RAZEM 

[zł netto] 

Gwarancja na 

przedmiot 

zamówienia 

[miesiące] 

Termin 

realizacji 

[dni] 

1. 
Spodnie bojówki z gumką 

pod piętę 
    

 

2. Koszulka typu T-shirt      

3. Koszulka typu polo      

4. Bluza polarowa      

5. Kurtka zimowa      

6. Obuwie taktyczne      

7. Czapka z daszkiem      

8. Czapka zimowa      

9. Rękawiczki zimowe      

10. Szalik zimowy      

11. 
Peleryna 

przeciwdeszczowa 
    

 

12. Kamizelka odblaskowa      

13. Kalosze      

14. Pas skórzany bojowy      

15. Pas do spodni      

16. Marynarka męska      

17. Żakiet damski      

18. 
Spodnie wizytowe 

damskie i męskie 
    

 

19. Spódnica      

20. Półbuty męskie      

21. Półbuty damskie      
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22. 
Koszula wizytowa długi 

rękaw: 
    

 

23. 
Koszula wizytowa krótki 

rękaw 
    

 

24. Krawat      

25. Spodnie ogrodniczki      

26. T-shirt męski      

27. T-shirt damski      

28. Fartuch roboczy      

29. Legginsy      

30. Obuwie damskie– serwis      

31. 
Obuwie męskie wysokie – 

serwis 
    

 

32. 
Obuwie męskie niskie-

serwis 
    

 

 Suma   
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 Załącznik nr 2 do umowy nr e-Ru ……………. 

 „Formularz zamówienia do umowy” 

 

 Dane Dostawcy : 

 …………………………………………………….. 

   

 …………………………………………………….. 

   

 ……………………………………………………..  

 

Formularz zamówienia nr ……../……... z dnia ………………………………… 

Dane osoby składającej zamówienie: 

Adres dostawy:   

Osoba zamawiająca:  

Telefon kontaktowy:  

Adres mailowy:  

Zamówione produkty: 

Nr Opis Rozmiar Ilość szt./par 

1  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

 

....................................................................... 

(podpis osoby składającej zamówienie)  
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Załącznik nr 3 do umowy nr e-Ru…………   

„Opis umiejscowienia logotypu na odzieży wierzchniej” 

 

I. Koszulka typu polo 

 Haftowany logotyp JSW Ochrona Sp. z o. o. na wysokości klatki piersiowej oraz na prawym rękawku, 

wymiary:  

 klatka piersiowa: długość 8,5 cm, wysokość 4 cm, 

 rękawek: długość 6,5 cm, wysokość 3 cm, 

 wzór według Załącznika nr 4a do umowy  

 

II. Koszulka typu T-shirt  

Haftowany logo JSW Ochrona Sp. z o. o. po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej oraz na prawym 

rękawku, wymiary:  

 klatka piersiowa: długość 8,5 cm, wysokość 4 cm, 

 rękawek: długość 6,5 cm, wysokość 3 cm, 

 wzór według Załącznika nr 4a do umowy, 

 

III. Bluza polarowa 

Naszywka z logo na rzep JSW Ochrona Sp. z o. o. po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej: 

 Wymiary: długość 11 cm, wysokość 5,5 cm 

 Wzór według Załącznika nr 4b do umowy  

 

IV. Czapka z daszkiem  

Haftowany logo JSW Ochrona Sp. z o. o. w centralnym miejscu: 

 wymiary: długość 9 cm, wysokość 4 cm 

 wzór według Załącznika nr 4a 

Haftowany napis OCHRONA nad zapięciem, w kolorze pomarańczowym 

 Wymiary: wysokość długość 9 cm, 1,2 cm  

 

V. Kurtka zimowa : 

Haftowane logo na rzep JSW Ochrona o wymiarach 110 mm na 50 mm na klapie lewej górnej kieszeni, 

wzór według Załącznika nr 4a, 

 Na plecach napis OCHRONA wykonane sitodrukiem koloru srebrnego 

 

VI. Kamizelka odblaskowa: 

 Na plecach napis JSW Ochrona wykonany sitodrukiem o wymiarach wysokość 4cm, długość 24,5 

cm 
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VII. Marynarka męska/żakiet damski 

 na kieszeni zewnętrznej znajdującej się na wysokości klatki piersiowej haftowane logo JSW Ochrona 

o wymiarach 30 mm na 50 mm; 

 

VIII. Koszula wizytowa długi rękaw 

 Logo JSW Ochrona o wymiarach 5 cm x 3 cm na znajdujące się po lewej stronie lewej kieszeni 

 Wzór według załącznika nr 4a 

 

IX. Koszula wizytowa krótki rękaw: 

 Logo JSW Ochrona o wymiarach 5 cm x 3 cm na znajdujące się po lewej stronie lewej kieszeni 

 Wzór według załącznika nr 4a 
 

X. Krawat : 

 Logo JSW Ochrona w formie nadruku wykonanego metodą sublimacji lub drukiem sitowym  na 

wysokości 25-29 cm, liczonej od najszerszego miejsca  

 rozmiar logo 3cm x 5,5 cm,  

 wzór wg załącznika nr 4a 

 

XI. T-shirt damski i męski 

 na rękawach wyszyte logo Spółki JSW Ochrona oraz napis „SERWIS” 

 rozmiar napisu „SERWIS” :wysokość : 1 cm, długość 5,5cm 

 rozmiar logo : wysokość 3 cm, długość 6 cm 

 

XII. Fartuch roboczy :  

  wyszyte na kieszeni znajdującej się na piersi (z lewej strony fartucha) logo Spółki JSW Ochrona  

oraz  napis  „Serwis” 

 rozmiar napisu „SERWIS” :wysokość : 1 cm, długość 5,5cm 

 rozmiar logo : wysokość 3 cm, długość 6 cm 
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               Załącznik nr 4a do umowy e-Ru nr ………… 

         „Wzór logotypu JSW Ochrona Sp. z o.o.”  
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       Załącznik nr 4b do umowy e-Ru nr …………… 

         „Wzór logotypu JSW Ochrona Sp. z o.o.” 
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Załącznik nr 5 do umowy e-Ru nr …………. 

         „Specyfikacja asortymentu”. 

1. Spodnie typu bojówki z gumką pod piętę: 
- 65% poliester, 35% bawełna  
- Gramatura 260 g/m2 
- Materiał typu rip-stop, co zapobiega rozdzieraniu się materiału 
- Sześć kieszeni: dwie kieszenie cargo, dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie w tylnej części 
spodni  
- Dodatkowa guma pod piętę w dolnej części nogawek 
- Na kolanach dodatkowe wzmocnienie 
- Kolor: czarny 
- Rozmiary: 44-64 

2. Koszulka typu T-shirt: 
- T-Shirt z krótkim rękawem 
- Brak bocznych szwów 
- Podwójne szwy na ramionach  
- Wzmocniony lycrą ściągacz  
- Taśma wzmacniająca  
- 100% bawełna stabilizowana 

- Gramatura: min. 190g/m2 

- Kolor: czarny 
- Rozmiary: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
- Haftowany logo JSW Ochrona Sp. z o. o. po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej oraz 
na prawym rękawku 

3. Koszulka typu Polo: 
- Polo z krótkim rękawem  
- Zapinane na dwa guziki 
- Ściągacze na rękawach 
- Boczne rozcięcia 
- Skład: - 100% stabilizowana bawełna czesankowa pique  
- Gramatura: min. 210g/m2 
- Kolor: czarny 
- Rozmiary: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
- Haftowany logotyp JSW Ochrona Sp. z o. o. na wysokości klatki piersiowej oraz na prawym 
rękawku 

4. Bluza polarowa: 
- Zapinana na zamek 
- Polar z wykończeniem antypilingowym 
- Kieszenie boczne oraz na prawej piersi zapinane na zamek kostkowy 
- Na ramionach i rękawach wzmocnienia nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na 
przetarcia. 
- Materiał: 100% poliester 
- Gramatura: min.360 g/m2 
- Kolor: czarny z czarnymi wstawkami z ortalionu 
- Rozmiary: XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL 
- Posiada Certyfikat OEKO-TEX STANDARD 100 
- Naszywka z logo na rzep JSW Ochrona Sp. z o. o. po lewej stronie, na wysokości klatki 
piersiowej 

5. Kurtka zimowa: 
- Kolor: czarny  
- Rozmiary S/M/L/XL/XXL/3XL 
- Materiał – 100% poliester-Oxford GRAMATURA 160 g/m2 
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- Podszewka – 100% poliester – gramatura 190 g/m2 
- Ocieplacz dwustronnie pikowany odpinany na zamek błyskawiczny o gramaturze 150 o 
gramaturze 150gr/m2 
- Kołnierz ocieplony polarem 
- Zapięcie na zamek dwustronny  
- Kaptur odpinany, regulowany, ocieplony z daszkiem  
- Haftowane logo na rzep JSW Ochrona na klapie lewej górnej kieszeni 
- Na plecach napis OCHRONA wykonane sitodrukiem koloru srebrnego 

6. Obuwie taktyczne: 
- Kolor: czarny 
- Wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej wodoodpornej o grubości minimum 1,8mm 
- Cholewka wykonana ze skóry naturalnej bydlęcej wodoodpornej z wstawkami z oddychającego 
materiału cordura 
- Podszewka tekstylna z membraną typu GORE-TEX zapewniająca przewiewność obuwia 
- Elastyczna podeszwa gumowa dwuwarstwowa, antypoślizgowa, olejoodporna odporna na 
ścieranie oraz wielokrotne zginanie 
- Zapiętek skórzany odporny na przetarcia w miejscu pięty 
- Miejsce palców wzmocnione, utwardzone noskami 
- Obuwie sznurowane na odporne na korozję oczka i dodatkowo wyposażone w boczny zamek 
- System montażu: szyto- klejone z boku 
- Rozmiary 35-50 

7. Czapka z daszkiem: 
- Regulacja na rzep 
- 100% bawełna 
- Gramatura min.290 g/m2 
- Usztywniany daszek i przód 
- 6-panelowa 
- Rozmiary 57-61 
- Kolor: czarny 
- Haftowany logo JSW Ochrona Sp. z o. o. w centralnym miejscu z przodu czapki 
- Haftowany napis OCHRONA nad zapięciem 

8. Czapka zimowa: 
- 100% przędza akrylowa 
- Gramatura min.126 g/m2 
- Wywijana 
- Rozmiary 57-61 
- Kolor: czarny 

9. Rękawiczki zimowe: 
- 5-cio palczaste 
- Elastyczny ściągacz przy nadgarstku – dopasowuje się do ręki 
- Wykonanie z akrylu/ elastanu /anilany 
- Kolor: czarny 

10. Szalik zimowy: 
- Wykonany w 100% z przędzy akrylowej 
- Gramatura min.350 g/m2 
- Długość 150 cm, szerokość 20 cm 
- Kolor: czarny 

11. Peleryna przeciwdeszczowa: 
- Wykonana z wodoodpornej tkaniny 100% poliester 
- Wodoodporność w granicach 2700 mm słupa wody 
- Impregnowana od wewnątrz 
- Główne szwy od wewnątrz laminowane 
- Kaptur regulowany gumo-sznurkiem zakończonym stoperkiem i plastikową końcówką 
- Górna część peleryny zapinana na zamek, boki na napy 
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- Kolor: czarny 
12. Kamizelka odblaskowa: 

- Zapinana na rzep 
- Wykonana z wysokiej jakości poliestru fluorescencyjnego z dodatkowymi dwoma taśmami 
odblaskowymi 
- Rozmiary: M- XXXL 
- Kolor: żółty, pomarańczowy i niebieski 
- Nadruk na plecach JSW Ochrona metodą sitodruk 

13. Kalosze: 
- Wykonany z wysokiej jakości PCV z filcem 
- Podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa, odporna na niskie temperatury 
- Wysoki przegub ułatwiający wygodne wkładanie i zdejmowanie obuwia 
- Kolor: czarny 
- Rozmiary: 36-48 

14. Pas skórzany bojowy: 
- Wykonany ze skóry naturalnej 
- Szerokość paska od 4,5 cm do 5,00 cm 
- Grubość skóry od 3,00 mm do 5,00 mm 
- Klamra metalowa, w kolorze srebrnym  
- Rozmiar S-XL (długości pasa od 90cm do 145 cm) 
- Kolor: czarny 
- 2 bojówki w zestawie 

15. Pas do spodni: 
- Wykonany ze skóry naturalnej 
- Szerokość paska od 3,00 cm do 4,00 cm 
- Grubość skóry od 3,00 mm do 4,00 mm 
- Klamra klasyczna metalowa, w kolorze srebrnym 
- Rozmiar S-XXXL 
- Kolor: czarny 

16. Marynarka męska: 
- kolor czarny;   
- materiał: poliester 65%, wiskoza 35%, podszewka 100% wiskoza 
- gramatura minimum 245g/m 
- trzy kieszenie zewnętrzne oraz jedna wewnętrzna rozmieszczone następująco: dwie zewnętrzne 
z klapami po bokach na wysokości bioder oraz zewnętrznej i wewnętrznej (obie otwarte) na 
wysokości klatki piersiowej z lewej strony marynarki; 
- na kieszeni zewnętrznej znajdującej się na wysokości klatki piersiowej haftowane logo JSW 
Ochrona o wymiarach 30 mm na 50 mm; 
- w przedniej części zapinana na dwa zapięcia guzikowe 

17. Żakiet damski: 
- kolor czarny;   
- materiał: poliester 65%, wiskoza 35%, podszewka 100% wiskoza 
- gramatura minimum 245g/m 
- trzy kieszenie zewnętrzne oraz jedna wewnętrzna rozmieszczone następująco: dwie zewnętrzne 
z klapami po bokach na wysokości bioder oraz zewnętrznej i wewnętrznej (obie otwarte) na 
wysokości klatki piersiowej z lewej strony marynarki; 
- na kieszeni zewnętrznej znajdującej się na wysokości klatki piersiowej haftowane logo JSW 
Ochrona o wymiarach 30 mm na 50 mm; 
- w przedniej części zapinana na dwa zapięcia guzikowe 

18. Spodnie wizytowe damskie i męskie: 
- kolor czarny; 
 - materiał: poliester 65%, wiskoza 35%, podszewka 100% wiskoza 
- gramatura minimum 245g/m 
- posiadające trzy kieszenie rozmieszczone następująco: dwie po bokach oraz trzecia z tyłu z 
prawej strony spodni zamykanej na klapę z zapięciem na guzik; 
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- w przedniej górnej części zapinane na guzik wraz z rozporkiem zapinanym na suwak; 
- wyposażone w siedem szlufek oraz po bokach, z każdej strony ściągacz zapinany na guzik 
(spodnie męskie) 
- wyposażone w siedem szlufek oraz wszyta po dwóch stronach gumka typu stretch (spodnie 
damskie) 

19. Spódnica: 
- kolor czarny; 
- materiał: poliester 65%, wiskoza 35%, podszewka 100% wiskoza 
- masa powierzchniowa - 245g/m 
- posiada dwie boczne kieszenie 
- w tylnej górnej części spódnica zapinana na guzik wraz z tylnym rozporkiem na suwak  
- po bokach wszyte gumki typu stretch 
- wyposażone w siedem szlufek                                                                                                                          
 

20. Półbuty męskie: 
- kolor czarny 
- materiał: wysokogatunkowa skóra naturalna 
- zapięcie: sznurowane 
- nosek: prostokątny  
- wysokość obcasa – ok. 2,5 cm 

21. Półbuty damskie: 
- kolor czarny 
- fason klasyczny/wizytowy 
- noski zaokrąglone 
- skóra naturalna wysokiej jakości, elastyczna 
- obcas max 5 cm 
- wyściółka skórzana, odporna na odbarwienia 
- spody z kauczuku termoplastycznego 
- odporność na wielokrotne zginanie  
- podeszwa antypoślizgowa 

22. Koszula wizytowa długi rękaw: 
- Kolor: jasnoszary, kolor biały wg. szczególnych potrzeb, 
- Długi rękaw z podwójnym przeszyciem w kolorze szarym i pomarańczowym lub wg szczególnych 
potrzeb kolorem białym i pomarańczowym, 
- Materiał: 80% bawełna, 20% poliester o gramaturze 110 g/m2 
- Tkanina posiada certyfikat, OEKO-TEX STANDARD 100 
- Kołnierz usztywniany, zapinany na dwa małe guziki  
- Kieszenie typu zamkniętego po obydwu stronach klatki piersiowej 
- Mankiety z dwoma poziomymi guzikami, obszyte pomarańczową nitką  
- Usztywniana, odkryta plisa z pojedynczym przeszyciem w kolorze pomarańczowym 
- Guziki jasnoszare, przyszyte pomarańczową nitką, wg szczególnych potrzeb białe przyszyte 
pomarańczowa nitką, 
- Koszule łączone szwami bieliźnianymi 
- Logo JSW znajdujące się po lewej stronie lewej kieszeni  
- Koszule damskie: dopasowane do sylwetki, 
- Rozmiary: pełna tabela rozmiarów damska i męska. 

23. Koszula wizytowa krótki rękaw: 
- Kolor: jasnoszary, kolor biały wg. szczególnych potrzeb, 
- Krótki rękaw z podwójnym przeszyciem w kolorze szarym i pomarańczowym lub wg 
szczególnych potrzeb kolorem białym i pomarańczowym, 
- Materiał: 80% bawełna, 20% poliester o gramaturze 110 g/m2 
- Tkanina posiada certyfikat, OEKO-TEX STANDARD 100 
- Kołnierz usztywniany, zapinany na dwa guziki, 
- Kieszenie typu zamkniętego po obydwu stronach klatki piersiowej, 
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- Usztywniana, odkryta plisa z pojedynczym przeszyciem w kolorze pomarańczowym, 
- Guziki jasnoszare, przyszyte pomarańczową nitką, wg. szczególnych potrzeb białe przyszyte 
pomarańczowa nitką, 
- Koszule łączone szwami bieliźnianymi 
- Logo JSW Ochrona znajdujące się po lewej stronie lewej kieszeni  
- Koszule damskie: dopasowane do sylwetki, 
- Rozmiary: pełna tabela rozmiarów damska i męska. 

24. Krawat: 
- Materiał: 100% mikrofibra  
- Kolor: czarny  
- Długość: 150 cm  
- Szerokość w najszerszym miejscu: 7 cm  
- Logo JSW Ochrona w formie nadruku wykonanego metodą sublimacji lub drukiem sitowym   

25. Spodnie ogrodniczki: 
- szary; 
- materiał: nie więcej niż 65% poliester, pozostała część bawełna; 
- gramatura materiału min. 235 g/m2;  
- powłoka wodoodporna i olejoodporna (w ograniczonym zakresie); 
- zapinane na suwak i napy;  
- posiadające kieszenie multifunkcyjne w tym: piersiowe, tylne, boczne i na nogawce; 
- posiadające na kolanach wzmocnienia; 
- wyposażone w taśmy odblaskowe 

26. T-shirt męski: 
- szary 
- materiał: 100% bawełna 
-  gramatura min. 190g/m2 
- elastyczny ściągacz 
- boki bezszwowe 
- podwójne szwy 
- taśma wzmacniająca na ramionach  
- wykonana z wysokogatunkowej tkaniny 
- z lewej strony na rękawie wyszyte logo Spółki JSW Ochrona oraz napis „Serwis” 

27. T-shirt damski: 
- szary 
- materiał: 100% bawełna 
-  gramatura min. 190g/m2 
- elastyczny ściągacz 
- boki bezszwowe 
- podwójne szwy 
- taśma wzmacniająca na ramionach  
- wykonana z wysokogatunkowej tkaniny 
-  z lewej strony na rękawie wyszyte logo Spółki JSW Ochrona oraz napis „Serwis” 

28. Fartuch roboczy: 
- kolor czarny 
- materiał: nie więcej niż 65% poliester, pozostała część bawełna 
- gramatura materiału min.195 g/m2 
- tkanina wytrzymała na tarcia i uszkodzenia mechaniczne 
- wykonany w stylu kopertowym 
- zakryty tył i przód 
- wiązany na troczki 
- posiadający dwie kieszenie: małą umieszczoną na piersi i dużą znajdującą się niżej 
- bez rękawów, nieograniczający ruchy 
- obszyty lamówką 



 
 

 
Strona 19 z 19 

 

- wyszyte na kieszeni znajdującej się na piersi (z lewej strony fartucha) logo Spółki JSW Ochrona 
oraz napis „Serwis”  

29. Legginsy: 
- kolor czarny  
- długość nogawki 3/4 
- materiał: 95% bawełna, pozostała część elastan 
- rozmiar XS-XXL 

30. Obuwie damskie – serwis: 
- kolor biały 
- wykonane ze skóry 
- wyściółka skórzana 
- typ: saboty – klapki z zamkniętymi palcami 
- antypoślizgowa podeszwa syntetyczna 
- ruchomy pasek na piętę 
- rozmiar 35-48 

31. Obuwie męskie wysokie – serwis: 
- kolor czarny lub szary 
- trzewik za kostkę 
- wykonane z wodoodpornej skóry 
- półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem zabezpieczającym palce stopy przed urazami 
- zamknięty obszar pięty 
- właściwości antyelektrostatyczne 
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, gwarantującą dobrą amortyzację stopy 

32.  Obuwie męskie niskie – serwis: 
- kolor czarny lub szary 
- półbut do kostki 
- wykonane z wodoodpornej skóry 
- półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem zabezpieczającym palce stopy przed urazami 
- zamknięty obszar pięty 
- właściwości antyelektrostatyczne 
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, gwarantującą dobrą amortyzację stopy 

 

 
 
 
 

 


