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1. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 
telefon 17 86 60 400, fax 17 86 60 419 
NIP 5170237413, REGON 180 279 554 
Nr KRS: 0000294767 
Konto: Bank PEKAO S.A Oddział Warszawa, ul. Towarowa 25  
nr 96 1240 6292 1111 0010 9722 9794 
 

2. Tryb postępowania 
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 
euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów 
Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce regulaminy). 
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 
p. Leszek Czajkowski, kierownik Działu Gospodarki Materiałowej, tel. 17 86 60 425 
 

3. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są dostawy ubrań roboczych, butów i rękawic dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
Zamówienie jest podzielone na części.  
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania. 
 
ZADANIE NR 1 
 
I. UBRANIE ROBOCZE 
1. Spodnie robocze męskie typu ogrodniczki  

• Tkanina o składzie 65% poliestr, 35% bawełna  

• Gramatura materiału nie mniej niż 270 g/m2 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe 

• Kolor ciemny (szary, stalowy, grafit) ze wstawkami pomarańczowymi (zamawiający zastrzega sobie zmianę koloru w 
trakcie trwania umowy) 

• W pasie wszyta regulacja szerokości obwodu 

• Szelki o szerokości ok. 3 cm, regulowane z gumą w tylnej części (profilowany tył), zapinane z przodu na plastikowe 
klamerki 

• Podwójne wzmocnienie kolan  

• Wzmocnienie wykończeń co najmniej podwójnym szwem 

• Na klapie duża zapinana kieszeń  

• Dodatkowe kieszenie min.: 2 kieszenie tylnie, 2 kieszenie na udzie miarowe 

• Nogawki wywijane na obuwie 

• LOGO na klapie spodni MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Na nogawkach wszyte szare odblaski taśma 3M szerokość 5± 1 cm 

• Muszą posiadać wszytą oryginalną metkę producenta, skład % tkaniny, informację dotyczącą konserwacji oraz 
rozmiar 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX standard 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 1/A1,A2 (deklaracja zgodności) 

• Posiadająca certyfikat CE 

• Zamawiający wymaga dostarczenia zasad czyszczenia chemicznego lub prania  
 
2.    Bluza robocza męska:  

• Tkanina 35 % bawełna, 65% poliestr 

• Gramatura materiału nie mniej niż 270 g/m2 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe  

• Kolor ciemny (szary, stalowy, grafit) ze wstawkami pomarańczowymi (zamawiający zastrzega sobie zmianę koloru w 
trakcie trwania umowy) 

• Bluza bez kaptura zakończona kołnierzem 

http://www.mpk.rzeszow.pl/
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• Lewa kieszeń na piersi zapinana  

• Dwie kieszenie dolne zapinane na rzepy 

• Ściągacze w rękawie 

• Wzmocnienie wykończeń co najmniej podwójnym szwem 

• LOGO na froncie bluzy MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Dopuszcza się taśmy odblaskowe  

• Muszą posiadać wszytą oryginalną metkę producenta, skład % tkaniny, informację dotyczącą konserwacji oraz 
rozmiar 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 1/A1,A2(deklaracja zgodności) 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX 

• Zamawiający wymaga dostarczenia zasad czyszczenia chemicznego lub prania 
Wielkość zamówienia: 140 kpl.  
 
II. UBRANIE ZIMOWE OCIEPLANE 
1. Spodnie robocze męskie ocieplane typu ogrodniczki  

• Tkanina o składzie 65% poliestr, 35% bawełna  

• Gramatura materiału nie mniej niż 270 g/m2 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe 

• Kolor ciemny (szary, stalowy, grafit) ze wstawkami pomarańczowymi (zamawiający zastrzega sobie zmianę koloru w 
trakcie trwania umowy) 

• Wyściółka pikowana o gramaturze nie mniej niż 150 g/m2 

• W pasie wszyta regulacja szerokości obwodu 

• Szelki o szerokości ok. 3 cm, regulowane z gumą w tylnej części (profilowany tył), zapinane z przodu na plastikowe 
klamerki 

• Podwójne wzmocnienie kolan  

• Wzmocnienie wykończeń co najmniej podwójnym szwem 

• Na klapie duża zapinana kieszeń  

• Dodatkowe kieszenie min.: 2 kieszenie tylnie, 2 kieszenie na udzie miarowe 

• Nogawki wywijane na obuwie 

• LOGO na klapie spodni MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Na nogawkach wszyte szare odblaski taśma 3M szerokość 5± 1 cm 

• Muszą posiadać wszytą oryginalną metkę producenta, skład % tkaniny, informację dotyczącą konserwacji oraz 
rozmiar 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX standard 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 1/A1,A2 (deklaracja zgodności) 

• Posiadająca certyfikat CE 

• Zamawiający wymaga dostarczenia zasad czyszczenia chemicznego lub prania 
 
2.   Bluza robocza męska ocieplana:  

• Tkanina 35 % bawełna, 65% poliestr 

• Gramatura materiału nie mniej niż 270 g/m2 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe  

• Wyściółka pikowana o gramaturze nie mniej niż 150 g/m2 

• Kolor ciemny (szary, stalowy, grafit) ze wstawkami pomarańczowymi (zamawiający zastrzega sobie zmianę koloru w 
trakcie trwania umowy) 

• Bluza bez kaptura zakończona kołnierzem 

• Lewa kieszeń na piersi zapinana  

• Dwie kieszenie dolne zapinane na rzepy 

• Ściągacze w rękawie 

• Wzmocnienie wykończeń co najmniej podwójnym szwem 

• LOGO na froncie bluzy MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Dopuszcza się taśmy odblaskowe  

• Muszą posiadać wszytą oryginalną metkę producenta, skład % tkaniny, informację dotyczącą konserwacji oraz 
rozmiar 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 1/A1,A2(deklaracja zgodności) 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX 

• Zamawiający wymaga dostarczenia zasad czyszczenia chemicznego lub prania 
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Wielkość zamówienia: 40 kpl. 
 
 
III.  CZAPKA ROBOCZA LETNIA 

• Materiał: 65% bawełna, 35% poliester 

• Gramatura nie mniejsza niż 270 g/m2 

• Kolor grafit ze wstawkami odblaskowymi w kolorze srebrnym 

• Czapka z daszkiem z regulacją obwodu głowy na rzepy 

• Daszek usztywniany 

• Regulacja rozmiaru w postaci gumki 

• LOGO na froncie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX, posiadająca certyfikat CE 
Wielkość zamówienia: 80 szt. 
 
IV.  CZAPKA ZIMOWA - USZANKA 

• Materiał: 65% bawełna, 35% poliester o gramaturze nie mniej niż 400 g/m2 

• Kolor grafitowy ciemny 

• Pikowana podszewka 

• Odpinana odsłona karku 

• Uszy oraz przód pokryte miękkim polarem bądź futerkiem 

• Możliwość odwinięcia uszu do czapki z dwoma rzepami 

• LOGO na froncie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Materiał produkcji krajowej posiadający certyfikat OEKO-TEX, posiadająca certyfikat CE 
Wielkość zamówienia: 40 szt. 
 
V.  KOSZULA FLANELOWA 

• Tkanina 100% bawełna 

• Gramatura 180±10 g/m2 

• Kolor: szachownica grafitowo-granatowa bądź pomarańczowo- czarna (zamawiający zastrzega możliwość zmiany 
kolorów karty) 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe  

• Kołnierz lekko usztywniony 

• Mankiet zapinany na guzik 

• Kieszonka górna naszywana po lewej stronie 

• Pełna rozmiarówka 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013, deklaracja zgodności 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX 
Wielkość zamówienia: 120 szt. 
 
VI.  KALESONY 

• Dzianina bawełniana 100% 

• Gramatura nie mniej niż 200 g/m2 

• Posiadające ściągacz w pasie i nogawce 

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013, deklaracja zgodności 

• Materiał produkcji krajowej, posiadający certyfikat OEKO-TEX 
Wielkość zamówienia: 110 szt. 
 
VII. KAMIZELKA OCIEPLANA 

• Tkanina 65% poliester, 35% bawełna 

• Gramatura materiału nie mniej niż 270 g/m2 

• Tkanina powinna posiadać dużą odporność na pranie domowe i przemysłowe 

• Kolor ciemny (szary, stalowy, grafit) ze wstawkami pomarańczowymi (zamawiający zastrzega sobie zmianę koloru w 
trakcie trwania umowy) 

• Lewa kieszeń na piersi zapinana 

• Dwie kieszenie dolne zapinane na rzepy 

• Wzmocnienie wykończeń co najmniej podwójnym szwem 
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• LOGO na froncie kamizelki MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (wzór w załączeniu zapytania) 

• Dopuszcza się taśmy odblaskowe  

• Spełniające normę PN-EN ISO 13688:2013 1/A1,A2,(deklaracja zgodności) 

• Ocieplana pikowana - wyściółka pikowana o gramaturze nie mniej niż 150 g/m2 
Wielkość zamówienia: 10 szt. 
 
ZADANIE NR 2 
 
I. TRZEWIKI ROBOCZE 

• Obuwie (przyszwa, cholewka, mankiet) wykonane ze skóry naturalnej o ograniczonej przepuszczalności i absorpcji 
wody w kolorze czarnym 

• Wyściółka wyjmowana, pełna, wykonana z materiałów przeciwpotnych, posiadających właściwości 
przeciwgrzybiczne i higroskopijne, antystatyczne 

• Podnosek ochronny zabezpieczający stopę przed uderzeniami ze wzmocnieniem kompozytowym odpornym na 
uderzenie oraz zgnieceniu do 200 J 

• Język przyszyty do cholewy 

• Absorpcja energii w obszarze pięty 

• Podeszwa robocza antypoślizgowa w klasie SRC, wykonana z poliuretanu, olejoodporna, kwasoodporna, 
zasadoodporna 

• Dopuszczalne odblaski z boków, na „języku” czy w obszarze okalającym kostkę mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa  

Spełniające normę PN-EN ISO 20345:2012, kat. S3, posiadające certyfikat CE 
Wielkość zamówienia: 100 par. 
Rozmiary obuwia we wszystkich tęgościach. 
 
II. BUTY ZIMOWE  

•    Obuwie zimowe, sięgające za kostkę, sznurowane 

•    Obuwie (przyszwa, cholewka, mankiet) wykonane ze skóry naturalnej o ograniczonej przepuszczalności i absorpcji      
wody w kolorze czarnym 

• Wyściółka wyjmowana, pełna, wykonana z materiałów przeciwpotnych, posiadających właściwości                                    
przeciwgrzybiczne i higroskopijne 

• Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, ocieplana na bazie wełny (futerka), w kolorze ciemnym,   
antypoślizgowa w klasie SRC, kwasoodporna, zasadoodporna 

•    Podnosek ochronny zabezpieczający stopę przed uderzeniami ze wzmocnieniem kompozytowym odpornym na 
    uderzenie oraz zgnieceniu do 200 J 

•    Język przyszyty do cholewy 

•    Absorpcja energii w obszarze pięty 

• Dopuszczalne odblaski z boków, na „języku” czy w obszarze okalającym kostkę mające na celu poprawę                                                                                                    
bezpieczeństwa  

Spełniające normę PN-EN ISO 20345:2012, kat. S3, posiadające certyfikat CE 
Wielkość zamówienia: 40 par. 
Rozmiary obuwia we wszystkich tęgościach. 
 
III.  PÓŁBUTY 

• Obuwie (przyszwa, cholewka, mankiet) wykonane ze skóry naturalnej o ograniczonej przepuszczalności i absorpcji   
wody w kolorze czarnym 

•      Wyściółka wyjmowana, pełna, wykonana z materiałów przeciwpotnych, posiadających właściwości   
     przeciwgrzybiczne i higroskopijne 

•      Podnosek ochronny zabezpieczający przed uderzeniami ze wzmocnieniem kompozytowym do 200 J 

•      Absorpcja energii w obszarze pięty 

•      Język przyszyty do cholewy  

•      Podeszwa robocza antypoślizgowa w klasie SRC, wykonana z poliuretanu, olejoodporna, kwasoodporna,    
     zasadoodporna 

•      Dopuszczalne odblaski z boków, na „języku” czy w obszarze okalającym kostkę mające na celu poprawę                  
bezpieczeństwa  

Spełniające normę PN-EN ISO 20345:2011, kat. 3, posiadające certyfikat CE 
Wielkość zamówienia: 5 par. 
Rozmiary obuwia we wszystkich tęgościach. 
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ZADANIE NR 3 
 
I.  RĘKAWICE OCHRONNE  

• Rękawice spawalnicze krótkie – kozia skórka 
         Wielkość zamówienia: 120 par 

• Rękawice gumowe gospodarcze (ECONOHANDS PLUS) 
         Wielkość zamówienia: 40 par 

• Rękawice grappy (kolor żółty, szorstkowane) 
          Wielkość zamówienia: 25 par 

• Rękawice Glazy XXL          
         Wielkość zamówienia: 1000 par.                                                                                                          

Rękawice nitrylowe ciężkie EN420 olejoodporne   
         Wielkość zamówienia: 70 par                                                              

• Rękawice foliowe jednorazowe (HDPE) z zawieszką a`100 szt.        
          Wielkość zamówienia: 60 opakowań 

• Rękawice RL-Toper (część wierzchnia granatowa dzianina, część wewnętrzna kozia skórka)    
         Wielkość zamówienia:700 par                                                                                                                                           

• Rękawiczki nitrylowe pomarańczowe Berner/Wurth a`50 szt.                                         
         Wielkość zamówienia: 80 opakowań 

• Rękawiczki Nitrylex czarne a`100 szt.                                                                                      
         Wielkość zamówienia: 20 opakowań 
 
 
Termin płatności 
Zamawiający będzie uiszczał należności przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Wymagania dotyczące oferty 
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ); 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem oferenta, oraz nazwą 
zamawiającego z dopiskiem  

„OFERTA NA DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH, BUTÓW I RĘKAWIC” 
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
Do oferty należy załączyć wzory oferowanych ubrań roboczych. Wzory nie muszą posiadać logo MPK-Rzeszów  
(dotyczy zadania nr 1) 
Do oferty należy załączyć wzory oferowanego obuwia (dotyczy zadania nr 2) 
Do oferty należy załączyć wzory oferowanych rękawic (dotyczy zadania nr 3) 
 
 
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Oferent przedłoży następujące dokumenty: 
1. Aktualny odpis właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. Oświadczenie, że oferent: 

− Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

− nie podlega wykluczeniu z postępowania, to jest: 

• w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia, lub wykonując je 
z nienależytą starannością. 

• nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie wszczęto w stosunku do niej postępowania upadłościowego. 

• nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne (ewentualnie uzyskała 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonywanie decyzji organu podatkowego). 

• żaden z członków obecnych władz firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, albo inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 
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3. Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanych ubrań z PN-EN (szczególnie PN-EN ISO 13688/2013). 
4. Do oferty należy dołączyć certyfikat Oeko-Tex dla tkanin, z których wykonano oferowane artykuły. 
5. Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanych butów z PN-EN. 
 
Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać w terminie do 10.11.2022 roku do godziny 1300 w siedzibie zamawiającego:  
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, (sekretariat). 
Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia przyjmuje się datę doręczenia. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 o godzinie 1315, w siedzibie zamawiającego (sala narad). Otwarcie ofert jest 
jawne. 
 
Wybór oferty 
1. Zamawiający dokona wyboru oferty wybierając ofertę najkorzystniejszą. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru różnych oferentów do realizacji poszczególnych zadań. 
3. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. 
 
Informacje dodatkowe 
1. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Wzory złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania pozostaną 

u Zamawiającego przez cały okres umowy dla celów porównawczych  realizowanych dostaw. Pozostałe wzory 
zostaną zwrócone (na koszt Oferenta) niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Projekt Umowy. 
3. Wzór logo MPK-Rzeszów (dotyczy zadania nr 1) 


