Opis przedmio tu zam6wienia

ODZIEZ WIERZCHNIA
Odzie2 robocza i ochronna przeznaczolrra dla pracownik6w zatrudnionych do prac

w pasie drogowym.

ll

Bezrgkawnik (kamizelka ocieplana)
o tkanina zasadnicza: welna - min. 40Vo z domieszk4 materialu zapobiegaj4cemu
deformacj i i rozci4ganiu,
o podszewka ocieplana welniana lub polarowa,
. dwie dolne kieszenie i jedna g6rna naszywane zamykane,
o minimum jedna kieszeri wewngtrznazamykana,
. zapiQcie nazamekblyskawiczny z dodatkowym zapigciem,
o kolor czarny,
o podkr6j szyi wykoriczony st6jk4

2lBlaza Polarowa

o
o
.
o
.
.
o
o
o
o

material: poliester - IOO7o,
polar kr6tko strzy2ony,
zapinana na zamekblyskawiczny,
gramatura minimum 280 glmZ,
rgkawy oraz d6l bluzy wykoriczone Sciqgaczem,
trzy zasuwane kieszenie zewnqtrzne zapinane na zamek blyskawiczny w kolorze czarnym,
dwie na dole i jedna na g6rze,
minimum jedna kieszeri wewngtrzna zarnykana,
kolor czatny,
podkr6j szyi wykofrczony wysok4 st6jk4
przyszyta naszywka ,dvheIogo ZDM"

3/ Kurtka letnia, przeciwde szczow a) nieprzemakalna
o kurtka 3/tletnia wykonana z tkaniny poliestrowej o wodoodpornoSci min. 2000 mm,
o podszewka kurtki z siatki odziehowej,
o kaptur ze Sci4gaczemze sznurka zakofuczony troczkami umozliwiai4cy indywidualne
dopasowanie z moLhwoSci4 odpinania lub chowania w kolnierzu,
. zapinana na suwak z dodatkowym zapigciem,
. rgkawy zakohczone SctEgaczem,
. trzy kieszenie z przodt na suwak, dwie dolne, jedna g6na oraz jedna kieszeri wewngtrzna
zapinana,
o kolor czarny
o przyszyta naszywka ,dvhe logo ZDM"
4/ Kurtka zimowa, dfuga s/d rnieprzemakalna
o kurtka 3/q zimowa wykonana z tkaniny poliestrowej o wodoodporno6ci min. 5000 mm,
o odpinana (na zamek) podszewka kurtki wykonana z polaru dwustronnego o gramaturze
minimum 280 glm2,
r kurtka na wysokoSci klatki piersiowej oraz poni2ej pasa posiada nakladane kieszenie
mieszkowe. Nad kieszeniami umieszczone patki zapinane na napy,
o na ramionach kurtki umieszczone s4 pagony wszyte w szew l4cz4cy rgkaw z barkami,
zapinane na napy,

o
o
o
o
.
o
o
.

kurtka zapinana na zamek blyskawiczny,
zamek kurtki kryty plis4 zapinanq,
wewn4trz st6jki kolnierza przymocowany kaptur. Kaptur z podszewk4 wykonanEzpolaru
z mo2liwoSci4 catkowitego odpigcia, wyposaZony w regulacjg obwodu sznurkiem
elastycznym,
kurtka z moZliwoSci4 regulacji obwodu zapomocq sznurka elastycznego umieszczonego
w tunelu w dole kurtki,
rgkaw cigty, tylnaczgil(, rgkawa sklada sig z dw6ch czElci wyprofilowanych na lokiei.
Rgkaw

y zakonczone Sci4gaczem,

minimum jedna zapinana kieszeri wewnqtrzna,
kolor czarny,
przyszyta naszywka,duhe logo ZDM".
- typa 5 w 1,
/ granatowy (czg\C' dolna),
wykonana z tkaniny: poliestrowej, wodoodpornej, plamoodpornej,
materiatz loj%o poliester, 300D splot, Oxford, wykoriczenie plamoodporne,
powleczenie PU,
taSmy odblaskowe na dole kurtki, na piersiach i rgkawach,
zapinana na dwustronny zamek, kryty plis4,
odpinana dwustronna podpinka z odpinanymi rgkawami umoZliwiai}ca dopasowanie
do r62nych sytuacji pogodowych,
wykoriczenie podpinki umo2liwiai4ce noszenie jej samodzielnie (bez czEflci wierzchniej)
posiadaj4ca kaptur,
kieszonkg na telefon,
podszewka: na zewn1trz - nylon siatka, wewn4trz - IOO%o poliestrowy polar
zgodna z normami: EN471, EN543,
napis na kurtce oraz podpince - flock w kolorze czarnym- wielkie litery ZARZ\D
DR6G MIEJSKICH: na plecach kurtki oraz podpinki wysokoSd liter 2,50 cm, z przodu
kurtki oraz podpinki po lewej stronie wysokoSi liter 1 cm,
ku;zda kurtka oraz podpinka wyposa2ona w etykietg zawierai4ca wszystkie obowi4zui4ce
informacje.

5/ Kurtka wielosezonowa, dfuga

o
o
o
o
.
.
o

o
o
o
o
.
.
.

kurtka w kolorze - z6lty (g6rna

s/a

czg36)

6/ Kurtka przeciwdeszczowa, dluga 3/azkaptarem - material nieprzemakalny,
wodoodporny w kolorze ciemnym, rgkaw zakonczony Sciqgaczem gumowym.

Wymagania og6lne
Ll Odzie?roboczai ochronna powinna spelniad wymagania okreSlone w Polskich Normach.
2/ Kurtki winny by6 oznakowane elementami odblaskowymi zgodnie z Polsk4 Norm4
PN- EN 471. OdzieL osffzegawcza o intensywnej widzialnoSci do uZytku profesjonalnego.
Metody badan i wymagania.
Oznaczeniaz

L Wyroby powinny posiadad, od strony wewngtrznej nastgpuj4ce wszywki:
1 ) Firmow 4 zawrerujEcE nazw g r znak producenta
2) Informacyjn4:
- o rodzaju zastosowanego surowca i sposobie konserwacji,
- z oznaczeniem rozmiaru.

Do kazdego przedmiotu powinna bylprzyczepiona etykieta jednostkowa zawierajqca:
1) nazwg, adres i znak firmowy producenta,
2) nazwgwyrobu,
3) sklad surowcowy materialu podstawowego,
4) wielko5t lrozmiar wyrobu,
5) rok i miesi4c produkcji.

tr. Wykonawca pfized dostarczeniem odziely w celu ustalenia wlafciwych rozmiar6w
i prawidlowego wykonania umowy dostarczy Zamawiajqcemu wzorcow4 tabelg rozmiar6w
odzie?y.

trI. Wykonawca przed dostarczeniem odzie|v naszyje na wskazanq przez Tarrnwiajqcego

i

odzie? miejsce naszywki. Po podpisaniu umowy Z,anawiajqcy przekaze Wykonawcy
naszywki w iloSci odpowiadaj4cej iloSci zam6wionej odziely.

WARUNKI DOSTAWY
ODZIEZROBOCZA I OCHRONNA . ODZTEZ WIERZCHNIA
1/ Transport odzieLy roboczej i ochronnej odbywa6 sig bgdzie na koszt
ZarzEdu Dr6g Miejskich na adres:
- Zarzqd Dr6g Miejskich, 03 194 Warszawa, ul. Goldapska 7.

i

ryzykoDostawcy do

-

2/ Wykonawca zapewni transport i rozladunek na wskazane miejsce w maga zynie Zarzqdu
Dr6g Miejskich.

3/ DostawabEdzie realizowana sukcesywnie na podstawie pisemnego zam6wienia w terminie
okreslonym ptzez ZamawiajEcego nie dlu2szym niz 30 Ani. OOUiOT danej dostawy
bgdzie
dokonany na podstawie faktury potwierdzonej przezkierownika magazynuioltt.

4/

odzie?powinna by6 dostarczona w indywidualnych opakowaniach.

5/

Do kaZdej sztuki odzie2y musi by6 zal1czona informacja zawierajEca co najmniej nazwg
-

wyrobu, rozmiar wyrobu, nazwg producenta, informacjg o skladzie tkaniny,
konserwacji i prania oraz rok i miesiqc produkcji (na wszywkach).

spos6b

6/ W dniu dostawy ZamawiajEcy dokona wylqcznie odbioru iloSciowego. Zamawiajqcy
bgdzie weryfikowal zgodnoSc odzieLy z opisem przedmiotu zam6wienia i wymogami
Zamawiajqcego sukcesywnie w dniu wydania danej sztuki odzie?y z magazynu pracownikowi
Zamawraj4cego, co oznacza, 2e Zamawiajqcy jest uprawniony do badanii dostarczonej
odzieZy w powyZszym zakresie w okresie obowi4zywania umowy, a Wykonawci
zobowi4zqe sig do usunigcia wszelkich stwierdzonych wad.

7/

Termin rozpoczgcia dostawy

po

zawarcia umowy

Zamawiaj4cego, a zakonczenia do dnia 30.11.2018 roku.

w

terminie ustalonym przez

It/fr5}V nlt(d

-J a]t, Loffi r,D tl

dnia.

(Wykonawca

-

....2018r.

nazwa, adres)

OFERTA
Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na: dostawy w 2018 roku odzieLy roboczej i
ochronnej - odzie?, wierzchnia.

OznaczonymzDPZ 2310lNl9
Warto5d netto (bez VAT) zl:

Warto5d brutto

...

slownie zlotych

?YATI zl:

Zobowiqzujemy sig wykonad przedmiot zam6wienia w terminie do dnia 30.11.2018 r..
pocz1wszy czerwca 2018 r.
Przedmiot zam6wienia zrealizujemy zgodnie z opisem i wymaganiamiZamawiaj4cego.

Termin wa2noSci oferty (zwi4zania z ofertq) wynosi 30 dni, poczqwszy od dnia zloilenia
oferty.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsz4 udzielimy gwarancji
na ..........
.. pocz4wszy od, dnia dostawy.l*

/Podpis osoby umocowanej lub upowaZnionej/

W zal4czeniu/*:

- OSwiadczenie
-

/

Wykonawcy;
Formularz cenowy;

* niepoftzebne skreSlid.

PieczE( Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Lp.

Wyroby ,urz4dzenia

I

i

inne elementy

a
J

2
1

Bezrgkawnik (kamizelka ocieplana)

sztuka

2 Bluza polarowa, czatna

- przy szyta naszywka
logo
ZDM"
&2e
J Kurtka letnia, przeciwdes zczow a,
nieprzemak alna, czarna - przy szyta naszyr,vka
,,duZe logo ZDM"
4 Kurtka zimowa, dluga 3/t, nieprzemekalna,
94?rna - przyszyta naszywka ,dtrile logo ZDM',
5 Kurtka wielosezonowa, dluga 3/+ - typu 5 w I
6

jm.

Kurtka przeciwdeszczowa, dluga

3/e

zkapturem

sztuka

sztuka

sztuka
sztuka
sztuka

IloSd

Ceny

WartoS6

jednostk
brutto
(z VAT)

(iloczyn
pozycji

brutto

zkolumn4i5)
4

5

6

50
87

60

60
82
1,04

WartoSd brutto
wszystkie ceny i wartoSci winny by6 wyra2one w zlotych polskich z OottaOnoSci4 Oo dwOctr
miejsc po przecinku

WARTOSd OG6LEM - za cale zam6wienie:

NETTO (BEZ VAT) zl: ..........
Slownie zt:

Podatek

VAT:

BRUTTO QYLT\

.....

Vo

tj. zt

.

zlz

Slownie zl:

Podpis ipieczg(,
Wykonawcy /Wykonawc6w

UMOWA/projekUodziei wierzch nial2llg

W

'

dniu

roku

Bankowy 3/5' 00

-

w

Warszawie pomigdzy Miastem Stolecznym Warszawa,

950 warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu

i na rzecz kt6rego dziala zazqd Drog
Miejskich, ulica Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powolanym uchwalq Rady Miasta
Stolecznego warszawy z dnia
Pf

26 kwietnia 1993 r. nr xLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarzqdu Dr6g Miejskich, dziatajqcym
na podstawie
uchwaly Rady Miasta Stolecznego warszawy z dnia 29 maja 2008 roku nr Wrv/1023/200g
w sprawie statutu
Zarzqdu Dr6g Miejskich, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego Dyrektorowizarzqdu
Miejskich zwanym dalej
,,Zamawiajqcym" reprezentowanym przez:

a

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

.... poslugujqcq sig numerem

REGON:

oraz numerem NIP: ....................., kt6rq reprezentuje:

zwanq dalej,,Wykonawcq"

w vvyniku rozstrzygniqcia postqpowania o udzielenie zam6wienia publianego o waftosci nieprzekraczajqcel
niwnowaftoici wyra2onej w zlotych kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamrjwiert publicznych)
zostala zawarta umowa o nastqpujqcej treici:

51
Zamawiajqcy zleca,

i ochronnej

-

a

Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy

ODZIEZ WIERZCHNIA

-

w 2018 roku odzieiy

roboczej

zgodnej z opisem przedmiotu zam6wienia i formularzem cenowym

stanowiqcym zalqcznik do umowy odpowiednio nr L i 2.

92
1. Termin rozpoczqcia realizacji umowy: po

zawarciu umowy

2. Termin zakofczenia realizacji umowy: do 3O.11.2018 r.

1.

53
Za wykonanie przedmiotu zam6wienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, kt6rego wysokoSi nie
przekroczy kwoty:

zl: ................ (slownie:
PodatekVAT: 23 o/o E. .................. zl
BRUTTO zl: ...........,... (slownie
NETTO

2,
3.

....

.

.

......... )

........ .)

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiqzane z realizacjE umovvy.
Rozliczenie za przedmiot umowy nastqpi na podstawie faktur czgSciowych obejmujqcych danq dostawg,
kt6rych warto66 zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych okre6lonych w,,Formularzu cenowym".

4.

Ceny jednostkowe zawafte

w

,,Formularzu cenowym" sq stale

i

nie podlegajq zmianie przez caly okres

trwania umowy.

5.
6.

Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy nale2no6i wylqcznie za wyroby faktycznie dostarczone.

Fakturq naleiy wystawid na Miasto Stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 315, OO - 95O Warszawa,
NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcq faktury i platnikiem bqdzie Zarzqd Dr6g Miejskich, ul.
Chmielna 120,00

7.

-

8O1 Warszawa.

Platno66 bgdzie realizowana przez Zanqd Dr6g Miejskich

w ciqgu 21 dni od daty zlo2enia

prawidlowo

wystawionej faktury VAT w kancelarii Tarzqdu Dr6g Miejskich na ni2ej podany numer rachunku bankowego:

w Banku

UMOWA /projekt/odzie2

w ierzchnia/20 1 8

8.

Za termin realizacji faktury uznaje sig dzie6,

w K6rym Zamawiajqcy polecil swojemu bankowi

dokonanie

przelewu na rachunek WYkonawcY.

9.

W

przypadku zwloki

w

prawo 2qdania
zaplacie wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy przysluguje mu

odsetek ustawowych za op62nienie'

$4

1.

okre6lonym przez
Dostawy realizowane bqdq sukcesywnie, na podstawie pisemnego zam6wienia w terminie
nie dlu2szym ni2 30 dni. Odbi6r danej dostawy bgdzie dokonywany na podstawie faKury

Zamawiajqcego,

potwierdzonej przez kierownika magazynu ZDM'
2.

Wykonawca zapewnia na sw6j koszt transpoft, rozladunek

i

umieszczenie wyrob6w na wskazanym miejscu

w magazynie Zarzqdu Dr6g Miejskich,03-194 warszawa/ ul. Goldapska 7'
3.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zam6wionych wyrob6w okre5lonej w,,Formularzu

cenowym,,

i z

tego tytulu Wykonawcy nie pzyslugujq 2adne roszczenia wobec

Zamawiajqcego'

w szczeg6lno6ci Wykonawcy nie bqdzie przyslugiwalo roszczenie o zwigkszenie ceny jednostkowej'
4
5.

Odzie2 powinna by6 dostarczona w indywidualnych opakowaniach.

Do ka2dej sztuki odzie2y musi

byi

zalEczona informacja zawierajqca co najmniej nazwg wyrobu, rozmiar

wyrobu, nazwq producenta, informacjq o skladzie tkaniny, spos6b konserwacji

i prania

oraz rok

i

miesiqc

produkcji (na wszywkach).
6.

W dniu dostawy Zamawiajqcy dokona wylqcznie odbioru ilo5ciowego. Zamawiajqcy bgdzie weryfikowal
zgodnoS6 odzie2y

z

opisem przedmiotu zam6wienia

i

wymogami Zamawiajqcego sukcesywnie

w

dniu

wydawania danej sztuki odzie2y z magazynu pracownikowi Zamawiajqcemu, co oznaczat 2e Zamawiajqcy jest

uprawniony
wskazanym

do badania dostarczonej odzieztl w powy2szym zakresie w okresie obowiqzywania umowy
w I 2 ust. 2, a Wykonawca zobowiqzuje sig do usuniqcia wszelkich stwierdzonych wad zgodnie

255.

ss

1.

W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych wyrob6w, ZamawiajEcemu bgdq przyslugiwaly uprawnienia
wynikajqce z rgkojmi za wady stwierdzone przed uplywem dw6ch lat od dnia dostarczenia danego elementu

paedmiotu umovvy (odzie2y objgtej danym zam6wieniem) na zasadach okre5lonych w kodeksie cp,rrilnym,
z zaJtrze2eniem $ 4 ust. 6 i ust. 2 poniie}
Wykonawca

jest

zobowiqzany

do

dostarczenia wyrob6w wolnych

od wad w odpowiednim terminie

wyznaczonym przez Tamawiajqcego, nie dluzszym ni2 14 dni, chyba 2e wystqpiq szczeg6lne okoliczno6ci
uzasadniajqce wydlu2enie przed miotowego term

i

n

u.

s6
1.

Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy zaplaci Zamawiajqcemu, nizej

wymienione kary umowne:

1.1.

za op62nienie w wykonaniu danej dostawy w wysokoSci 0,2o/o v'gnagrodzenia umownego brutto,

w S 3 ust. 1 umowy za ka2dy rozpoczqty dzieri zwloki w stosunku do terminu
w 5 4 ust. 1, lecz nie wigcej ni2 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

wymienionego
okre6lonego

wymienionego w 5 3 ust. 1 umowy,

1,2.

za op6lnienie w wykonaniu obowiqzku okre6lonego w $ 5 ust. 2, w wysoko6ci 0,2o/o wynagrodzenia

umownego brutto, wymienionego w 5 3 ust. 1 umowy za ka2dy rozpoczgty dziefi zwloki, lecz nie
wigcej ni2 20

1.3.

Vo

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w 5 3 ust. 1 umowy,

za rozwiqzanie umowy przezZamawiajqcego wskutek okoliczno5ci, za kt6re odpowiada Wykonawca
w wysoko5ci 207o wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w $ 3 ust.

UMOWA /projekt/odzieZ wierzchnia/20

1

8

1.

2'
3.

Naliczanie oraz zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy w zadnym zakresie z wykonania
zobowiqzafi
wynikajqcych z umowy.

Kary umowne mogq zostai potrEcone pzez Zamawiajqcego z wszelkich wierzytelnoSci Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego.

4'

Taplata kar umownych nie wylqcza prawa Zamawiajqcego do dochodzenia odszkodowania na zasadach
og6lnych prawa cywilnego.

g7

1.

Zamawiaiqcy moze rozwiqzad umowg w trybie natychmiastowym,
iezeli:
Wykonawca dwukrotnie op6lni sig o wigcej ni27 dni z wykonaniem zam6wienia

1.1.

w stosunku do

terminu okre5lonego zgodnie z $ 4 ust. 1 umowy lub z dostawq wyrob6w wolnych od wad zgodnie

zg5ust.2.;

1'2'
1.3'
2'

Wykonawca dwukrotnie dostarczy wyroby niezgodne z zam6wieniem lub wadliwe;
lqczna wafto56 kar umownych przekroczy 20

o/o

wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajqcy mo2e rozwiqza6 umowg z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

s8
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajqcego, Wykonawca nie ma prawa przelewu (art. 509 Kc), wierzytelno6ci

wynikajqcych z niniejszej umowy.

1'

se
Wszelkie zmiany tre5ci umowy mogq by6 dokonywane wylqcznie w formie pisemnej

w postaci aneksu pod

rygorem niewaznoSci.

2.
3'

w sprawach nieunormowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy prawa,
Spory mogqce wynika6

z

realizaqi niniejszej umowy bqdq rozstrzygniqte przez sqdy cywilne wla6ciwe

miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

510

1'

Wykonawca o6wiadcza, ze znany jest mu faK, i2 tre6i niniejszej umowy, a w szczeg6lno5ci dotyczqce go
dane iden$rfikujqce, przedmiot umowy i wysokoSi wynagrodzenia, stanowiq informacjq publiczna w
rozumieniu aft. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej (Dz. U. z 20L6

2.

r. poz. L764), kt6ra podlega udostgpnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrze2eniem ust. 2).
Ze wzglgdu na tajemnicg przedsigbiorcy udostqpnieniu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie bqdq podlegaly
informacje zawade

w 5 Jzalqczniku

nr-

do niniejszej umowy stanowiqce informacje

techniczne,

technologiczne, organizaryjne przedsiqbiorstwa lub inne posiadajqce wartoS6 gospodarczq.

511
Integralnymi skladnikami niniejszej umowy, kt6rych postanowienia wiq2q strony jako

jej

czg56, sq nastqpujqce

dokumenty:

1)
2)

Opis przedmiotu zam6wienia
Formularz cenowy.

s12
Umowg sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach

zAMAWTAIACY

UMOWA /proj ekt/od zie2

w ierzchnia/2O 1 8

-

2 egz. dla Zamawiajqcego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

