
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

L.P. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J.M.

ILOŚĆ 

A

Odzież damska

Kolor odzieży : spodnie – biały, spódnica – granatowy, bluza – biały, sukienka – granatowy, żakiet – biały, marynarka – biały
Kolor logo : żółty

1

17

1

6

2

6

    Pakiet 1
Odzież - personel lekarski, diagności, farmaceuci, logopedzi, psycholodzy

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1) Spodnie + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:  podwyższony stan, regulowane gumką,  tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Spódnica + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie     boczne, dekolt w szpic, 
dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej 
kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Sukienka + żakiet
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne,  dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione  logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

1) Spódnica + bluza
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie     boczne, dekolt w szpic, 
dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za  biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.



2
6

16

Odzież męska

Kolor odzieży : spodnie – biały, spódnica – granatowy, bluza – biały, sukienka – granatowy, żakiet – biały, marynarka – biały
Kolor logo : żółty

1 12

2 14

Odzież damska

Kolor odzieży : zielony
Kolor logo : żółty

2) Sukienka
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne,  dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione  logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1) Spodnie + bluza + marynarka

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Marynarka: krój luźny, rękaw długi, zapinany na guziki, krój klasyczny, z kołnierzem, długość za 
biodra, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

    Pakiet 2
Odzież - personel pielęgniarski, położniczy, opiekun medyczny, ratownik szpitalny, dietetyk, sterylizator

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex



1

191

14

29

2

16

87

1) Spodnie + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:  podwyższony stan, regulowane gumką, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Spódnica + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Sukienka + żakiet
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne,  dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione  logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

1) Spódnica + bluza
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie     boczne, dekolt w szpic, 
dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej 
kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Sukienka
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne,  dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione  logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.



2

296

Odzież męska

Kolor odzieży : zielony
Kolor logo : żółty

1 2

2 2

Odzież damska

Kolor odzieży : morelowy
Kolor logo : czarny

1

15

3) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1) Spodnie + bluza + marynarka

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Marynarka: krój luźny, rękaw długi, zapinany na guziki, krój klasyczny, z kołnierzem, długość za 
biodra, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

    Pakiet 3
Odzież – technik analityki medycznej, technik elektroradiologii, terapeuta zajęciowy

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1) Spodnie + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   podwyższony stan, regulowane gumką,  tunel na taśmę w kolorze żółtym,  dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.



1

1

2

2

3

5
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Odzież męska

Kolor odzieży : biały
Kolor logo : żółty

2) Spódnica + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Sukienka + żakiet
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne,  dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione  logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

1) Spódnica + bluza
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spódnica:  długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Sukienka
    
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie  boczne, dekolt  w  
szpic,  dwa  boczne  rozcięci(10-15cm)  wzmocnione logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex



1 2

2 2

Odzież damska
Komplet: skład materiału: 100% bawełna
Kolor: biały
Kolor logo : żółty

1 17

26

Odzież męska 
Komplet: skład materiału: 100% bawełna
Kolor: biały
Kolor logo : żółty

1) Spodnie + bluza + marynarka

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Marynarka: krój luźny, rękaw długi, zapinany na guziki, krój klasyczny, z kołnierzem, długość za 
biodra, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

2) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

    Pakiet 4
 Odzież – fizjoterapeuci, technicy fizjoterapii, masażyści

1) Spodnie + bluza + żakiet

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie     boczne, dekolt w szpic, 
dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej 
kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:  podwyższony stan, regulowane gumką,  tunel na taśmę w kolorze     żółtym,  dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

3) Spodnie + bluza

Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści :
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.



1 2

Odzież damska

Kolor: żółty jasny
Kolor logo : czarny

1 30

Odzież damska 

Kolor: niebieski jasny
Kolor logo : żółty

1
75

5

2
75

5
Odzież męska

Kolor: niebieski
Kolor logo  :jasny żółty

1) Spodnie + bluza + marynarka                                                                                
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa 
boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni 
bocznej o treści: ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.   
Marynarka:  krój luźny, rękaw długi, zapinany na guziki, krój klasyczny, z kołnierzem, długość za 
biodra, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, logo na prawej kieszeni bocznej o 
treści: ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:  na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, 
logo na prawej kieszeni o treści : ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. 

kpl.

    Pakiet 5
Odzież sekretarek, rejestratorek, magazynierów

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1.) Fartuch
rękaw krótki, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, długość za biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 
4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

    Pakiet 6
Odzież pracownicy gospodarczy (Dz.U.Cz), dezynfektor

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex

1) Spodnie + bluza + żakiet                                                                       
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:                                                                       
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, długość za 
biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej 
o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa boczne 
rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej
 O treści: ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.                                                                          
Spodnie:  na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści : 
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. kpl.

2) Spódnica + bluza + żakiet                                                                          
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:                                         
Żakiet: rękaw długi, zapinany na guziki, modelujące cięcia, kieszenie : jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, długość za 
biodra, bez kołnierza, zaokrąglony szpic wykończony odcinaną listwą o szerokości 4,5cm, logo na prawej kieszeni bocznej 
o treści:,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O                                                         
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa boczne 
rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej
 o treści: ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.                                                                                
Spódnica: długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. kpl.

 1) Spodnie + bluza                                                                                               
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie     boczne, dekolt w szpic, dwa boczne rozcięcia 
wzmocnione, długość za     biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:  podwyższony stan, regulowane gumką,  tunel na taśmę w kolorze     żółtym,  dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści :,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. kpl.

2) Spódnica + bluza                                                                                                   
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:                                                                       
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa boczne 
rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej o treści: ,,PRO – 
MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.                                                                                
Spódnica: długość do kolana, tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej kieszeni o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. kpl.

Komplet: skład materiału: 52% bawełna, 45% poliester, 3% spandex



1

3

2 3

Odzież damska 

Kolor: bordo; czerwony; niebieski ciemny
Kolor logo : żółty

1

860

szt. 392

Odzież męska

1 szt. 4

2 szt. 8

1) Spodnie + bluza + marynarka                                                                           
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:                                                                       Marynarka: krój 
luźny, rękaw długi, zapinany na guziki, krój klasyczny, z kołnierzem, długość za biodra, kieszenie : jedna piersiowa i dwie 
kieszenie boczne, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.                                                                                                  
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa boczne 
rozcięcia wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej o treści: ,,PRO – 
MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.                                                                                
Spodnie:  na pasku, regulowane gumką, krój klasyczny, zapinane na zamek i guzik, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści : ,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. kpl.

1) Spodnie + bluza                                                                                                              
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:
Bluza:  krój luźny, rękaw krótki, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie boczne, dekolt w szpic, dwa boczne rozcięcia 
wzmocnione, długość za biodra z przedłużonym tyłem, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie:   podwyższony stan, regulowane gumką,  tunel na taśmę w kolorze żółtym, dwie kieszenie, logo na prawej 
kieszeni o treści :,
,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

kpl.

    Pakiet 7
Odzież operacyjna pracownicy bloku operacyjnego, bloku porodowego i OA i IT

Komplet: skład materiału:                  
- bawełna 65-70%, poliester 30-35%;
- tkanina absorbująca, wchłaniająca płyny;
- konstrukcja tkaniny oparta o dwa układy:
•poliestrowy- wzmacniający budowę tkaniny i stanowiący jej rdzeń, zapewniające dobrą antystatyczność i bezpieczeństwo dla użytkownika tych tkanin 
•bawełniany – zewnętrzny osłaniający, zapewniający komfort gdzie układ bawełniany osłaniając wewnętrzny układ poliestrowy, stanowi warstwę 
zewnętrzną tkaniny;
- gramatura 125 – 150 (g/m²)
– każde ubranie musi posiadać system umożliwiający łatwe rozróżnianie rozmiaru poprzez przyporządkowanie lamówki umieszczonej na karczku w bluzie 
oraz tunel na gumkę w kolorze lamówki w spodniach
- ubranie musi posiadać Certyfikat Zgodności z PN-EN 13795

Spodnie + bluza                            
Kryteria poszczególnych składowych zestawu:                                                                       
Bluza: krój luźny, rękaw krótki, wkładana przez głowę,dekolt w szpic, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za biodro, logo na lewej kieszeni piersiowej o treści: 
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK OPERACYJNY
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. OA i IT
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK PORODOWY      
Spodnie męskie: krój prosty, w pasie na gumkę, wiązane z przodu na troki, logo na lewej stronie pod gumką o 
treści :
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK OPERACYJNY 
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. OA i IT
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK PORODOWY
Spodnie damskie: krój lekko zwężany ku dołowi, w pasie na gumkę, wiązane z przodu na troki, logo na lewej 
stronie pod gumką o treści :
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK OPERACYJNY 
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. OA i IT
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK PORODOWY        kpl.

2) Sukienka                                                                 
Kryteria :                                                                                                                              
Sukienka: krój luźny, rękaw krótki, wkładana przez głowę,dekolt w szpic, kieszenie: jedna piersiowa i dwie kieszenie 
boczne, dwa boczne rozcięcia wzmocnione, długość za kolano, wiązana z tyłu na troki słuzące do regulowania 
obwodu pasa, logo na lewej kieszeni piersiowej o treści:
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK OPERACYJNY 
„PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. OA i IT”
PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O. BLOK PORODOWY   

    Pakiet 8
Odzież pracownicy gospodarczy Działu Technicznego

Czapka ocieplana – czapka zimowa uszanka, uszy pospinanwe do góry, od srodka ocieplana kożuszkiem
 O gramaturze 700g/m², wykonanna z 100 % bawełny o garmaturze 175g/m², daszek usztywniony. 

Kurtka zimowa kolor szary:
Kurtka wykonana z tkaniny 220 do 280 g/m2 z 60% bawe³na 40% poliester; chroniąca przed wiatrem, wodoodporna (szwy 
laminowane); o odpowiednim stopniu wentylacji umożliwiającym oddychanie ciała; zamek błyskawiczny, dwusuwakowy z 
listwą kryjącą zamek aż do górnej krawędzi kołnierza; kaptur odpinany; z  wszytym pasem odblaskowym, opasującym 
poziomo tors; dwie kieszenie górne zamykane na zamek, schowane pod listwą;  dwie dolne kieszenie umieszczone pod 
paskiem odblaskowym, zamykane na zamek, chowane pod listwą; regulowana szerokość rękawów za pomocą rzepów; 
dopasowanie w talii  za pomocą elastycznego sznurka; dół kurtki ściągany 
(z obszyciem). 
Podpinka  wykonana z tkaniny 280 do 420 g/m2 z 100% poliester; zamek błyskawiczny, dwusuwakowy; dół podpinki 
ściągany wewnątrz; dwie kieszenie umieszczone na dole



3 5

4 36

5 szt. 16

6 szt. 66

7 para 36

8 para 7

9 para 28

10 para 4

Odzież męska

Kolor logo : czarny
Odzież powinna zawierać odblaskowy napis „RATOWNIK MEDYCZNY” bądź „KIEROWCA” 

1 szt. 46

2 szt. 46

3 szt. 92

4 szt. 46

5 szt. 92

6 szt. 46

7 Czapka szt. 46
8 Rękawice szt. 46

1 para 20

2 para 5

1

para 320

Ubranie ocieplane kolor szary
-Bluza ochronna ocieplana, powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 260 g/m², wyściółka 100% poliester 
o gramaturze 180 g/m², zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na rzepy, rękawy zapinane na 
rzepy, 2 kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep oraz 2 po bokach, na dole kurtki po bokach gumki 
ściągające, dodatkowe wzmocnienia materiałowe na łokciach. 
- Ogrodniczki - spodnie ochronne ogrodniczki ocieplane powłoka o składzie 65% poliester, 35% bawełna, 
gramatura 260 g/m², wyściółka 100% poliester gramaturze 180 g/m², gumka w pasie  w tylnej partii, możliwości 
regulacji długości za pomocą szelek, 2 kieszenie na klatce piersiowej, zapinane na rzep, 2 po bokach, 2 z tyły 
zapinane na rzep, na nogawce na narzędzia oraz kieszeń boczna zapinana na rzep. Wzmocnione kolano. 

kpl.

Ubranie robocze wykonane z tkaniny 245g/m2, 65% poliester, 35% bawe³na; Typ szwedzki;
-  Bluza  szara z czarnymi wzmocnieniami na łokciach i barkach; taœmy odblaskowe na obu rękawach i w dolnej części 
bluzy; zapinana na zamek stójka; niekrępujący ruchów krój w reglan; dwie małe kieszenie górne; dwie duże kieszenie 
dolne; regulowane w pasie guzikami.
- Spodnie  ogrodniczki; kolor szary z czarnymi wzmocnieniami na kolanach; taœmy odblaskowe na obu nogawkach;  
szelki niekrępujące ruchów łopatek, zapinane na plastikowe klamry; kieszeń górna podzielona przeszyciem, kieszonka na 
telefon komórkowy; dwie kieszenie dolne; jedna z tyłu na prawej nogawce; jedna kieszeń boczna na prawej nogawce; 
regulowane w pasie guzikami.

kpl.

Spodnie robocze kolor szary:
– spodnie ochronne ogrodniczki o składzie 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 260 g/m², gumka w pasie  w 
tylnej partii, możliwości regulacji długości za pomocą szelek, 2 kieszenie na klatce piersiowej, zapinane na rzep, 2 
po bokach, 2 z tyły zapinane na rzep, na nogawce na narzędzia oraz kieszeń boczna zapinana na rzep. 
Wzmocnione kolano. 

Koszula flanelowa w kratkę
Koszula wykonana z 100 % bawe³ny; min.160g/m2; zapinana na guziki; długi rękaw; kołnnierzyk i mankiet usztywniony; na 
lewej piersi kieszonka. 

Trzewiki skórzane  – bez podnoska, ze skóry bydlęcej, zamknięty obszar pięty, wkładka profilowana do kształtu 
stopy wchłaniająca wilgoć, podeszwa nie rysująca podłogi , odporna na ścierania 

Trzewiki ocieplane  – wykonane ze skóry wodoodpornej ocieplane tkaniną futerkową typu miś z wkładka 
antyprzebiciową ,podeszwa antypoślizgowa, 

Półbuty robocze  – bez podnoska, ze skóry bydlęcej, posiadające odporność na przebicia, wkładka 
antyprzepięciowa, absorpcja wody,zamknięty obszar piety. Wkładka profilowana do kształtu stopy wchłaniająca 
wilgoć. 

Rękawice ocieplane – ochronne, powlekane, wykonanie z dwuwarstwowego nylonu łączonego z pętelkową 
przędzą akrylową , podwójna warstwa nitrylowej powłoki typu SANDY FINISH , odporne na ścieranie i rozerwanie. 

    Pakiet 9
- Odzież ratownicy medyczni Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Skład materiału: Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1382 ze zm.) w sprawie 
oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego.

Kolor:  Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1382 ze zm.) w sprawie 
oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  15 listopada  2016 r. (Dz. U. poz. 1843)
Barwa fluorescencyjna czerwona z czarnymi wstawkami z elementami odblaskowymi

Kurtka z podpinką, 
Koloru czerwonego – fluorescencyjna, wstawki koloru granatowego, 
logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie zimowe, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Spodnie letnie, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Bluza polar, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Koszulka polo/shirt z krótkim rękawem z , logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.
Kamizelka, logo na prawej kieszeni bocznej o treści:
,,PRO – MEDICA” w EŁKU SP Z O.O.

Pakiet 10
Obuwie robocze – fizjoterapeuci

Obuwie wiązane na sznurowadła, lekkie max 220g, oddychająca cholewka, niski profil cholewki, antypoślizgowa podeszwa, 
amortyzująca podeszwa z pianki EVA, sztywne zapiętki, wkładka i podeszwa neutralna
- damskie w rozmiarach od 35-42

Obuwie wiązane na sznurowadła, lekkie max 220g, oddychająca cholewka, niski profil cholewki, antypoślizgowa podeszwa, 
amortyzująca podeszwa z pianki EVA, sztywne zapiętki, wkładka i podeszwa neutralna – męskie          
 W rozmiarach 41-44

Pakiet 11
Obuwie robocze – personel szpitalny

Obuwie skórzane damskie  profilowane, w kolorze białym ze skóry naturalnej, palce odkryte, możliwość regulacji 
tęgości jedną gumką od strony wewnętrznej, wkładka z niemalowanego drzewa, z profilem ortopedycznym, spód podeszwy 
z syntetycznej nieścieralnej gumy PU (eliminującej stukanie), spody antypoślizgowe, spełnia normy PN-EN-ISO20347 - 
damskie w rozmiarach od 35-42



2

para 40

Odzież męska

1 szt. 1

2 szt. 1

3 szt. 6

4 szt. 1

5 szt. 1

6 szt. 1

7 szt. 6

8 szt. 1

1 para 46

1 para 50

UWAGA ! 

1 Zamawiający wymaga gwarancji na odzież minimum 24 miesięcy.
2 Zamawiający wymaga gwarancji na obuwie operacyjne minimum 60 miesięcy..
3 Zamawiający wymaga gwarancji na obuwie o którym mowa w pakiecie 10 -11 minimum 36 miesięcy .
4 Każdy wykonawca winien przedłożyć tabele rozmiarów producenta.

5

6

7 Dokonanie pomiarów odzieży leży po stronie Zamawiającego, który to każdrowazowo określi rozmiar skłądając zamówienie cząstkowe.
8 Realizacja zamówienia (dostaw) następować będzie sukcesywnie, na zamówienia Zamawiającego.

9

10

Ełk, dnia 20. .03.2018r.

Obuwie skórzane męskie  profilowane, w kolorze białym, palce zakryte, wyściółka i cholewka skórzana z perforacją, 
wkładka skórzana pełna perforowana z miękką gąbką, pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę, pasek regulowany 
zapięciem na sprzączkę możliwość regulacji tęgości, obuwie przeszywane od spodów, spody poliuretanowe, spody 
antypoślizgowe z profilem ortopedycznym, spełnia normy PN-EN-ISO20347 – męskie w rozmiarach od 40-48

    Pakiet 12
Odzież robocza kierowcy

Kurtka zimowa  -  wykonana z tkaniny 220 do 280 g/m2 z 60% bawe³na 40% poliester; chroniąca przed wiatrem, 
wodoodporna (szwy laminowane); o odpowiednim stopniu wentylacji umożliwiającym oddychanie ciała; zamek 
błyskawiczny, dwusuwakowy z listwą kryjącą zamek aż do górnej krawędzi kołnierza; kaptur odpinany; z  wszytym pasem 
odblaskowym, opasującym poziomo tors; dwie kieszenie górne zamykane na zamek, schowane pod listwą;  dwie dolne 
kieszenie umieszczone pod paskiem odblaskowym, zamykane na zamek, chowane pod listwą; regulowana szerokość 
rękawów za pomocą rzepów; dopasowanie w talii  za pomocą elastycznego sznurka; dół kurtki ściągany (z obszyciem).
Podpinka  wykonana z tkaniny 280 do 420 g/m2 z 100% poliester; zamek błyskawiczny, dwusuwakowy; dół podpinki 
ściągany wewnątrz; dwie kieszenie umieszczone na dole. Kolor granatowy. 

Spodnie robocze   - 100% bawełna typu jeans. 2 kieszenie z przodu i 2 kieszenie z tyłu. Nogawki proste, z boku 
szew wzmocniony. Zapięcie na zamek błyskawiczny, pas na guzik. Kolor granatowy. 
Koszula  -  70% bawełna, 30 % poliester, gramatura 110g/m², rękaw długi z mankietem usztywnionym, klasyczny 
prosty krój, zapinana na guziki, kieszonka na lewej piersi. Kolor błękitny lub szary 

Kamizelka  – bezrękawnik, softshellowy posiadający właściwości oddychające i chroniące przed wiatrem 
Wykonana z 3 warstwowego laminowanego wodoszczelnego materiału wewnątrz obszyta mikro polarem, 2 
kieszenie dolne zapinane na zamek błyskawiczny oraz 1 dodatkowa na prawej piersi. Kolor granatowy lub szary. 
Czapka – z daszkiem usztywnionym, regulowane z tyłu zapięcie. Kolor granatowy. 

Rękawice ocieplane – ochronne, wykonane z polaru, ocieplane w środku, w nadgarstku ściągnięte gumką

Trzewiki skórzane   – bez podnoska, ze skóry bydlęcej, zamknięty obszar pięty, wkładka profilowana do kształtu 
stopy wchłaniająca wilgoć, podeszwa nie rysująca podłogi , odporna na ścierania 

Obuwie ocieplane  – wykonane ze skóry wodoodpornej ocieplane tkaniną futerkową typu miś z wkładka 
antyprzebiciową ,podeszwa antypoślizgowa, 

Pakiet 13
Obuwie robocze – ratownicy medyczni DRMiTS

Obuwie skórzane męskie buty dla służb ratowniczych
Całosezonowe: wykonane ze skóry impregnowanej, wodoodporne, antypoślizgowe, olejoodporne,typu trzewik,wzmocniony 
nosek,cholewka ponad kostkę,  sznurowane z bocznym zamkiem błyskawicznym, z wkładką anty-potną i antybakteryjną, 
barwa czarna (rozmiar 40-48)

Pakiet 14
Obuwie robocze – blok operacyjny i blok porodowy

Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Obuwie ma zapewniać trwałość -ma być wykonane z jednego 
odlewu, wolne od klejenia, czy innego rodzaju łączenia poszczególnych elementów. Obuwie ma zapewniać wysoki komfort 
użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjnego po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą 
w części palców oraz śródstopia. Obuwie ma zapewniać bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej podeszwie i 
podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Łatwa identyfikacja rozmiaru ma być 
zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. Antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, 
antystatyczne. Kolor: fioletowe, granatowy. Nadające się do mycia i dezynfekcji w maksymalnej temp. 90 stopni (obuwie 
dostępne w rozmiarach nr 36–48)

Odzież winna być wykonana z wyjątkową starannościa, ścięgi winny być proste, ciągłe, nieprzerywane, w jednej odległości od brzegów 
tkaniny. Obrzucenia winny być wykonane na maszynie typu overlock. Szwy w miejscach zespolenia róznych części odzieży i przy 
podwinięciach nie powinny powodować ściągania i marszczenia tkaniny.
Guziki i inne dodatki muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę, stosowaną  w przemysłowych urządzeniach do 
prasowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań próbki przesłanej odzieży na zgodność z przedmiotem zamówienia przez 
niezależną instytucje certyfikującą. W przypadku uzyskania negatywnej opinii koszt badania ponosi Wykonawca.

Odzież i obuwie winna posiadać  aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt  
świadectwo (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego pkażdyrzez jednostkę notyfikacyjną 
(jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o  wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.)
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