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Załącznik nr 3 

 

Opis przedmiotu zamówienia :  zadanie nr 3 - Dostawa rękawic specjalnych – 432 pary 

1.Termin realizacji zamówienia (czas realizacji zamówienia - kryterium oceny ofert): 

maksymalnie 8 tygodni od przekazania rozmiarów Wykonawcy. 

 

2. Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiące – maksymalny okres 

gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi 

24 miesiące. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 15% nieużywanego towaru na towar 

nowy o innym rozmiarze. Wymiana jest możliwa w okresie 5 miesięcy od daty dokonania 

odbioru dostarczonego towaru 

 

4. Oferowane rękawice specjalne muszą posiadać: 

4.1 ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn zm.). 

4.2 ważny certyfikat oceny typu WE wydany przez upoważnioną do tego jednostkę 

notyfikowaną. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić aktualne 

sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej zgodnie 

z procedurą z § 40 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 

2173 z późn. zm.). 

4.3 deklarację zgodności WE dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną 

zgodnie z §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr259, poz. 

2173 z późn. zm.). 

 

5. Przedmiot zamówienia musi być: 

5.1 zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 659 

5.2 wykonany zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.7 „Rękawice specjalne” 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.) zmienionymi Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późn zm.) 

5.3) wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
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listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.), 

5.4 wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie 

wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów 

umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w 

Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.) 

Wymaganiami Technicznymi dla rękawic specjalnych, karta wymagań technicznych – KT-44 

„WYMAGANIA TECHNICZNE dla rękawic specjalnych”, 

 

6. Wymagania dodatkowe 

6.1 wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I, 

6.2 przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2017 r. 

6.3 rękawice pięciopalczaste, z mankietem wykonanym z dzianiny 100 % Kevlar 

6.4 wykonane ze skóry typu nappa w kolorze czarnym 

6.5 podszewka rękawic wykonana z dzianiny 100 % Kevlar o gęstym splocie, połączona 

trwale z pozostałymi warstwami 

6.6 posiadające zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk wg EN 420 na poziomie 5 

6.7 odporne na ścieranie, przecięcia, rozdarcia i przebijanie wg EN 388  

6.8 dostawa rękawic nastąpi na koszt wykonawcy w miejsca określone przez zamawiającego 

 

7. Zamawiający przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru rękawic 

specjalnych na podstawie którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia (Dz.U. z 2010r. 

Nr 85 poz. 553) z wzorem dostarczonych rękawic - wraz z ofertą 

 

8. Wymagania dotyczące konserwacji rękawic - zgodnie z instrukcją producenta. 

Do każdej pary rękawic winna zostać dołączona instrukcja użytkowania i konserwacji. 

 

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w dniu podpisania 

umowy. 


