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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 

umundurowania dla portierów  zatrudnionych w Dziale Ochrony Mienia UWr. (10 osób),                   

w tym: dokładne pobranie wymiarów osób, uszycie, dokonanie przymiarek i dostawie. 

2. Umundurowanie zostanie wykonane z materiału własnego Wykonawcy zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. 

3. Pobranie wymiarów oraz przymiarki będą odbywać się na terenie siedziby Zamawiającego,                         

tj. ul. Kuźniczej 49/55 pok.112. 

4. Termin pobrania wymiarów oraz dokonania przymiarek będzie uzgodniony                                 

z Zamawiającym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Dostawa umundurowania odbędzie się na koszt Wykonawcy pod adres Zamawiającego: 

Sekcja Zaopatrzenia, ul. Więzienna 18/19, Wrocław. 

6. Umundurowanie powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego każde w osobnych 

kompletach (10 kompletów) z wyraźnym oznaczeniem rozmiarów. Umundurowanie będzie 

dostarczone w opakowaniu bezzwrotnym. 

7. Odbiór umundurowania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez Strony umowy. 

8. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów użytych 

do uszycia umundurowania. 

10. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych, których nie można wykryć                 

w momencie odbioru, Zamawiający zawiadomi pisemnie, faxem lub mailem Wykonawcę                 

o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad na swój koszt w terminie 7 dni od 

zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wad nie można usunąć, to do wymiany towaru na 

taki sam wolny od wad w wyżej wymienionym terminie. 

12. Zamawiający pozostawi wadliwe umundurowanie do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca 

odbierze umundurowanie na własny koszt.  

13. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane umundurowania. Gwarancja 

biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy. 

14. Szczegółowy wykaz umundurowania: 

1) 5 kompletów dla kobiet złożonych z:  

                - 1 szt. żakietu (model dopasowany, krótki do połowy bioder; zapięcie na 2 guziki;   

                  „wpuszczane” 2 kieszonki z patką; po lewej stronie na wysokości piersi mała kieszonka;  

                  podszewka  acetat min. 70%; materiał na żakiet: min. 50% poliester, min. 40% wełna, min.   

                  2% elastan; kolor: ciemnogranatowy; z lewej strony na wysokości piersi wyszyty napis z   
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                  nazwą i logo uczelni: Uniwersytet Wrocławski; napis zostanie wykonany w kolorze białym), 

               - 1 szt. spodni (krój klasyczny; proste nogawki, zaprasowane w kant; 2 kieszenie z przodu;  

                 w talii pasek ze szlufkami; po bokach guma regulująca dopasowanie; materiał na spodnie:   

                 min. 50% poliester, min. 40% wełna, min. 2% elastan; kolor: ciemnogranatowy), 

               - 1 szt. kamizelki (model dopasowany , krótki; zapinana na 4-5 guzików; małe „wpuszczone”  

                 kieszonki po bokach w ramce; po lewej stronie na wysokości piersi logo Uniwersytetu;                 

                 długość kamizelki i dekolt dopasowane długości i dekoltu żakietu; obszyta podszewką –   

                 min. 70% acetat, materiał na kamizelkę: min. 50% poliester, min. 40% wełna, min. 2%  

                 elastan; kolor: ciemnogranatowy; z lewej strony na  wysokości piersi wyszyty napis z nazwą  

                 i logo uczelni: Uniwersytet Wrocławski; napis zostanie wykonany w kolorze białym), 

               - 2 szt. koszul z długim rękawem (1 szt. w kolorze białym, 1 szt. w kolorze jasnoniebieskim;   

                 mankiet zapinany na 1 guziczek; materiał: min. 75% bawełna, min. 15% poliester), wstawki  

                przy kołnierzyku i zapięciu. 

              - 2 szt. koszul z krótkim rękawem (1 szt. w kolorze białym, 1 szt. w kolorze  

                 jasnoniebieskim; materiał: materiał: min. 75% bawełna, min. 15% poliester), wstawki przy  

                 kołnierzyku i zapięciu. 

       

            b) 5 kompletów złożonych z:  

                - 1 szt. marynarki (linia klasyczna; dół przodu lekko zaokrąglony; zapięcie na 2  

                   guziki, z tyłu rozporek zakładany; z przodu  kieszenie po bokach; po lewej stronie na  

                   wysokości piersi mała kieszonka; podszewka – acetat min. 70%; materiał na marynarkę:  

                   50% poliester, min. 40% wełna, min 2% elastan; kolor: ciemnogranatowy; z lewej strony  

                   na wysokości piersi wyszyty napis z nazwą i logo uczelni: Uniwersytet Wrocławski; napis  

                   zostanie wykonany w kolorze białym), 

                 - 1 szt. kamizelki (klasyczna; zapinana na 5-6 guzików; małe kieszenie po bokach w  

                    ramce; po lewej stronie na wysokości piersi logo Uniwersytetu; obszyta podszewką –  

                    acetat min. 70%; materiał na kamizelkę: 50% poliester, min. 40% wełna, min 2% elastan;  

                    kolor: ciemnogranatowy; z lewej strony na wysokości piersi wyszyty napis z nazwą i logo  

                    uczelni: Uniwersytet Wrocławski; napis zostanie wykonany w kolorze białym), 

                  - 1 szt. spodni (krój klasyczny; proste nogawki, zaprasowane w kant; 2 kieszenie z  

                      przodu; z tyłu 1 kieszeń „wpuszczona”; w talii pasek ze szlufkami; po bokach ściągacze  

                    regulujące dopasowanie; materiał na spodnie: 50% poliester, min. 40% wełna, min 2%  

                    elastan; kolor: ciemnogranatowy),  

                 - 2 szt. koszul z długim rękawem (1 szt. w kolorze białym, 1 szt. w kolorze  

                     jasnoniebieskim; mankiet zapinany na 1 guziczek; materiał min. min. 75% bawełna, min.  

                   15% poliester),  

                 - 2 szt. koszul z krótkim rękawem (1 szt. w kolorze białym, 1 szt. w kolorze  

                    jasnoniebieskim; min. min. 75% bawełna, min. 15% poliester). 
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 15. W przypadku pracowników niepełnosprawnych odzież powinna być dostosowana do specyfiki                

       danej dysfunkcji tak, aby w możliwie maksymalnym stopniu zapewniała komfort i wygodę oraz     

      była łatwa do zakładania i zdejmowania. Dopasowanie odzieży i zastosowane ułatwienia     

      powinny być dyskretne i nie wpływać negatywnie na wygląd ubioru. 

      Dostosowanie odzieży będzie wykonane przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu               

      z Zamawiającym. 

 


