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Załącznik Nr 1 do SWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SzOPZ) 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych na rzecz 12 WOG  

w Toruniu.  

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- usługi prania wodnego i czyszczenia na sucho - Kod CPV: 98310000-9 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 pranie wodne z wykończeniem z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną, w skład 

którego wchodzi: krochmalenie, maglowanie lub prasowanie (bielizny  

i odzieży wymagającej prasowania), suszenie, naprawa w ilości około 25 000,00 kg 

rocznie; 

 pranie wodne bez wykończenia z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości 

około 10 000,00 kg rocznie; 

 czyszczenie chemiczne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości około  

10 000,00 kg rocznie; 

 czyszczenie chemiczne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną oraz 

reimpregnacją w ilości około 400,00 kg rocznie; 

 odkażanie i dezynfekcja obuwia w ilości około 1 500,00 par rocznie; 

 dokonywanie po praniu wstępnej selekcji przedmiotów na kwalifikujące się do dalszego 

użytkowania oraz przeznaczone do wybrakowania i pakowanie  ich osobno; 

 naprawa drobnych uszkodzeń (wszywanie zamków, przyszywanie guzików, troczków do 

podpinek namiotowych, zszywanie rozpruć, obszywanie brzegów, wciąganie gumek itp.) 

wchodząca w koszt prania (czyszczenia chemicznego); 

 składanie i pakowanie przedmiotów po praniu i czyszczeniu chemicznym asortymentowo 

w sposób określony w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi zgodnie z obowiązującymi zasadami  

i technologią stosowaną w zakładach pralniczych. 

5. Zamawiający wymaga stosowania technologii zapewniających estetyczne wykończenie nie 

powodujące zniszczenia włókien tkanin. 

6. Odbiór przedmiotów objętych umową z magazynów Zamawiającego  

- Toruń, ul. Sobieskiego 36 

- Toruń, ul. Okólna 37 

- Toruń, ul. Szpitalna 1 

- Toruń, ul. Piastowska 2 

- Inowrocław ul. Dworcowa 56 

- Inowrocław ul. Jacewska 73 

oraz ich zwrot po wykonaniu usługi nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt  

i ryzyko w ustalonych dniach tygodnia (co najmniej dwa razy w tygodniu).  

W przypadku kiedy ustalony dzień wypada w dzień wolny od pracy dostawa i odbiór 

przedmiotów nastąpi w dzień ustalony telefonicznie. 

7. Zleceniobiorca w szczególnie uzasadnionych przypadkach (szkolenie poligonowe, mobilizacja, 

sytuacje kryzysowe) zobowiązuje się  do odbioru przedmiotów objętych umową w 

zwiększonych ilościach z miejsc szkoleń. 

8. Przekazanie przedmiotów do prania, czyszczenia, naprawy odbywać się będzie  

na podstawie zlecenia usługi (przykład – załącznik nr 2) podpisanego przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania usług zostanie 

przesłany do Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

9. Odbiór przedmiotów po wykonaniu usługi będzie następować w magazynie Zamawiającego na 

podstawie kwitów na przedmioty przyjęte do prania (załącznik nr 3) wystawionych przez 

Wykonawcę i podpisanych przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Sposób składania, pakowania i technologię prania (czyszczenia) zawiera załącznik nr 1. 
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11. Wykonawca będzie dokonywał segregacji przedmiotów bezpośrednio po praniu,  

na przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania, wymagające naprawy  

i na przedmioty zdatne do dalszego użytkowania, pakował je osobno i wyraźnie oznakowywał. 

12. Wykonawca przed transportem będzie zobowiązany pakować w folię bieliznę i pościel po 

praniu, natomiast umundurowanie w worki, pojemniki lub płachty celem zabezpieczenia przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Umundurowanie i ubiory robocze oznakowane cechą indywidualnego użytkownika pakowane 

będą pojedynczo na wieszaku i foliowane. 

13. Waga wypranych przedmiotów podawana do faktury przez Wykonawcę będzie ustalona na 

podstawie przeliczników wagowych zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym załącznik do 

umowy. 

14. Zamawiający może zlecić wykonanie usługi prania wodnego lub chemicznego innych 

niewymienionych w załączniku nr 1 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania. W takim 

przypadku do celów rozliczeniowych będą stosowane faktyczne wagi przedmiotów. 

15. Środek transportu będzie przeznaczony wyłącznie do przewozu przedmiotu zamówienia. 

Komora ładunkowa będzie czysta, wyposażona w opakowania transportowe (pojemniki). 

Wykonawca zobowiązuje się nie przewozić brudnych i czystych rzeczy razem. 

16. Załadunek i rozładunek dokonywać będzie Wykonawca na swój koszt.  

17. Pranie bielizny potencjalnie zakażonej pochodzącej z ambulatorium  winno odbywać się w 

wydzielonych pralnicach zapewniających jednokierunkowość prania. Odbiór bielizny może być 

wykonywany wyłącznie specjalnym odrębnym transportem  

i transport ten nie może być łączony z inną bielizną objętą zamówieniem lub  

w pojemnikach (workach) uniemożliwiających kontakt z pozostałymi przedmiotami. 

18. Do pakowania i transportu bielizny i odzieży o szczególnych warunkach sanitarno-

higienicznych (służba zdrowia i żywnościowa) Wykonawca zapewni pojemniki (worki) z opisem 

BIELIZNA ZAGROŻONA SKAŻENIEM (w terminie do 14 dni od podpisania umowy do 

każdego punktu odbioru). W razie konieczności pakowania  

i transportu bielizny zakażonej Wykonawca zapewni na swój koszt worki rozpuszczalne w 

wodzie lub inne opakowania uniemożliwiające kontakt zakażonej bielizny z użytkownikiem.  

19. Zamawiający złoży reklamację przedmiotu umowy w razie stwierdzenia usterek co do jakości 

lub ilości towaru oraz terminu wykonania usług natychmiast telefonicznie. Powyższy fakt 

potwierdzony zostanie pisemnie w ciągu 3 dni od stwierdzenia faktu. 

20. Wykonawca rozpatrzy reklamację natychmiast po otrzymaniu telefonu od uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego i dokona bezpłatnego: uzupełnienia, powtórnego czyszczenia, 

prania przedmiotów będących przedmiotem reklamacji. 

21. W przypadku zaginięcia lub całkowitego zniszczenia przedmiotu Wykonawca wypłaci 

Zamawiającemu równowartość zniszczonego (zaginionego) przedmiotu. Cena zostanie 

ustalona według cen obowiązujących w ewidencji Zamawiającego  

z uwzględnieniem stopnia zużycia. 

22. W przypadku powstania uszkodzenia przedmiotów w toku prania z winy Wykonawcy, 

Wykonawca pokryje wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego. Wartość szkody 

określi komisja powołana przez zainteresowane strony. Odmowa udziału  

w protokolarnych czynnościach przez Wykonawcę powoduje uznanie, że nie kwestionuje on 

treści protokołu. 

23. Odpowiedzialność za dostarczony (odbierany) towar, określa moment odbioru (przekazania) 
towaru. 

24. W razie stwierdzenia trzykrotnej niewłaściwej, zareklamowanej jakości usługi bądź 
powtarzających się przypadków niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień niniejszej 
umowy, a w szczególności nieterminowej, bądź niezgodnej pod względem asortymentu lub 
ilości z zamówieniem realizacji usług, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na-
tychmiastowym. 

25. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagro-
dzenia, należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. Podstawą do określenia należ-
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nego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie stopień realizacji zamówienia. 
26. W przypadku, o którym mowa w ust. 25, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za 

część umowy wykonaną do daty odstąpienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia będzie stopień realizacji usługi. 

27. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zwleka  
za zapłatą faktury Wykonawcy przez okres dłuższy niż 60 dni. 

28. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za usługi z danej faktury zostanie ustalona poprzez 
przemnożenie ilości kg wypranych i odebranych przedmiotów przez cenę jednostkową danego 
rodzaju usługi. 

29. Rozliczenie wykonania usługi będzie następowało w okresie miesięcznym  
na podstawie oryginału faktury, która powinna  zawierać wyszczególnienie  rodzaju usług  
(ilość, ciężar), cenę jednostkową  i  wartość  ogólną.  Ponadto  na  fakturze należy  zamieścić   
numery  kwitów stanowiących podstawę wystawienia faktury podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  
Do faktury dołącza się oryginały wyszczególnionych kwitów.  Zapłata za wykonanie umowy 
nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z kwitami 
potwierdzającymi wykonanie usługi. 

30. Za wyprany (wyczyszczony) przedmiot mundurowy uważa się przedmiot, który jest: 

- czysty, bez plam pierwotnych i plam wtórnych, powstałych po wadliwym procesie prania 
wodnego lub też zabrudzonych w czasie transportu; 

- suchy; 
- o świeżym zapachu; 
- wyprany z zastosowaniem środków, które nie mogą wywoływać podrażnień skóry  

i odczynów alergicznych; 
- z zachowaniem naturalnej barwy i struktury materiału; 
- wyprasowany; 
- wykrochmalony (dotyczy pościeli i odzieży roboczej personelu służby zdrowia  

i służby żywnościowej – zgodnie z załącznikiem nr 1); 
- wymaglowany (w zależności od asortymentu); 
- złożony i pogrupowany (powiązany w paczki); 

- opakowany w zgrzewane worki foliowe (przedmioty określone w załączniku nr 1). 

Wykonawca podda przedmioty płukaniu w płynie zapobiegającym elektryzowaniu się, 

wpływającym na miękkość i poprawiającym komfort użytkowania. 

31. Terminy wykonania usług:  

- pranie wodne      - do 5 dni roboczych;  
- pranie wodne z wykończeniem    - do 5 dni roboczych; 
- czyszczenie chemiczne     - do 5 dni roboczych; 
- czyszczenie chemiczne z reimpregnacją   - do 5 dni roboczych; 
- odkażanie i dezynfekcja obuwia    - do 5 dni roboczych; 

Wydłużenie terminu wykonania usługi może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 
32. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wyprania partii brudnych przedmiotów po 

uzgodnieniu telefonicznym w ciągu 24 godzin bez dodatkowych kosztów. 

Załącznik nr 1 – wyszczególnienie średnich wag, sposobu składania i pakowania przedmiotów oraz 

rodzaju zastosowanej usługi (technologii) 

Załącznik nr 2 – wzór zlecenia wykonania usługi prania/czyszczenia/naprawy 

Załącznik nr 3 – wzór kwitu na wykonanie usługi prania wodnego do zlecenia
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Załącznik nr 1 do SzOPZ 

WYSZCZEGÓLNIENIE ŚREDNICH WAG, SPOSOBU SKŁADANIA I PAKOWANIA PRZEDMIOTÓW  

ORAZ RODZAJU ZASTOSOWANEJ USŁUGI (TECHNOLOGII) 

 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. 
Waga 
w kg 

Sposób składania pojedynczego przedmiotu Sposób pakowania Rodzaj usługi 

1.  Apaszka szt. 0,03   

pranie wodne z 
wykończeniem lub 
czyszczenie 
chemiczne 

2.  
Beret koloru czarnego 
(niebieskiego, szkarłatnego, 
zielonego itp.) 

szt. 0,10   
wiązany w paczkach po 10 
szt. 

czyszczenie 
chemiczne 

3.  
Beret roboczy bez godła (z 
godłem) 

szt. 0,10   
wiązany w paczkach po 10 
szt. 

czyszczenie 
chemiczne 

4.  Bieżnik plamoodporny 170x30 szt. 0,10 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

5.  Bluza dresów szt. 0,50 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

 w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

6.  Bluza garsonki koloru ……….. szt. 0,40 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

7.  Bluza technika lotniczego szt. 0,52 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

8.  Bluza lekarza szt. 0,51 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

9.  Bluza maskująca biała szt. 0,44 
rękawy założyć na plecy, założyć kaptur do środka, 
złożyć po długości na trzy części. 

 w paczkach po 10 szt. - 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 
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Lp. Nazwa przedmiotu J.m. 
Waga 
w kg 

Sposób składania pojedynczego przedmiotu Sposób pakowania Rodzaj usługi 

10.  
Bluza ocieplacza ćwiczebnego 
(kol. czarny) 

szt. 0,75 
zapiąć zamek, rękawy założyć na tył, a następnie  
wyrób  złożyć na połowę 

 w paczkach po 10 szt.- 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

11.  
Bluza ocieplacza pod 
kombinezon (kol. khaki) 

szt. 0,62 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

 w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

12.  Bluza piżamy szt. 0,39 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 20 szt. - 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

13.  
Bluza kucharska koloru  
……………… 

szt. 0,50 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

14.  Bluza polowa letnia szt. 0,62 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

15.  Bluza polowa letnia wz. 2010 szt. 0,62 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

16.  
Bluza polowa w kamuflażu 
pustynnym 

szt. 0,62 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

17.  Bluza polowa wz.93 szt. 1,05 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

18.  Bluza polowa wz. 2010 szt. 0,80 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

19.  Bluza polowa letnia szt. 0,64 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 
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Lp. Nazwa przedmiotu J.m. 
Waga 
w kg 

Sposób składania pojedynczego przedmiotu Sposób pakowania Rodzaj usługi 

20.  Bluza polowa szt. 0,75 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

21.  Bluza ocieplająca szt. 0,46 

złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

22.  Bluza robocza szt. 0,67 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

23.  Bluza ubrania treningowego   0,70 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

24.  Czapka futrzana w.ląd. szt. 0,27   w workach  po 30 szt. 
czyszczenie 
chemiczne 

25.  Czapka futrzana w.lotn. szt. 0,27   w workach  po 30 szt. 
czyszczenie 
chemiczne 

26.  Czapka robocza (letnia) szt. 0,10   
wiązana w paczkach po 10 
szt. 

pranie wodne bez 
wykończenia 

27.  Czapka robocza ocieplona szt. 0,20   w workach  po 30 szt. 
pranie wodne bez 
wykończenia 

28.  Czapka technika lotniczego szt. 0,10   
wiązana w paczkach po 10 
szt. 

pranie wodne bez 
wykończenia 

29.  Czapka zimowa szt. 0,07   
wiązana w paczkach po 10 
szt. 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 
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30.  
Czepek (czapka) kucharza 
koloru …………….. 

szt. 0,08   
w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

31.  Czepek kucharza (siatkowy) szt. 0,02   
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

32.  
Fartuch frontowy płócienny 
biały 

szt. 0,15 
złożyć z długości na pół z wiązaniami do środka, 
założyć górną część do środka i ponownie złożyć na 
pół. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

33.  
Fartuch frontowy (zapaska) 
koloru ………..  

szt. 0,15 
złożyć z długości na pół z wiązaniami do środka i 
ponownie złożyć na pół. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

34.  Fartuch lekarza szt. 0,50 
rękawy wraz z bokami założyć do  środka tyłu i 
wzdłuż linii prostej do tyłu, płaszcz złożyć wzdłuż na 
trzy części. 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

35.  
Fartuch pielęgniarki koloru 
…………… 

szt. 0,50 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

36.  Fartuch operacyjny szt. 0,50 
rękawy wraz z bokami założyć do  środka tyłu i 
wzdłuż lini prostej do tyłu, płaszcz złożyć wzdłuż na 
trzy części. 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

37.  Kalesony długie kol. khaki szt. 0,25 
jedną nogawkę założyć na drugą, następnie złożyć 
po długości na dwie części. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

38.  
Kalesony zimowe (polarowe) 
kol. khaki 

szt. 0,18 
jedną nogawkę założyć na drugą, następnie złożyć 
po długości na dwie części. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

39.  
Kamizelka ochronna 
odblaskowa 

szt. 0,10 zapiąć  i złożyć na pół 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

40.  Kamizelka ocieplana szt. 0,50 zapiąć  i złożyć na pół 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 



Numer referencyjny U/2/12WOG/2022 

Strona 8 z 21 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. 
Waga 
w kg 

Sposób składania pojedynczego przedmiotu Sposób pakowania Rodzaj usługi 

41.  
Kapelusz polowy tropikalny 
wz.93 

szt. 0,10   
wiązany w paczkach po 10 
szt. 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

42.  
Kapelusz polowy w kamuflażu 
pustynnym 

szt. 0,10   
wiązany w paczkach po 10 
szt. 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

43.  Karimata szt. 0,33 pojedynczo rolowana pojedynczo  
pranie wodne bez 
wykończenia 

44.  Koc szt. 2,30 
wyrób złożyć dwa razy na połowę po długości, a 
następnie na połowę wzdłuż dłuższego boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

45.  Koc poligonowy szt. 2,30 
wyrób złożyć dwa razy na połowę po długości, a 
następnie na połowę wzdłuż dłuższego boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

46.  Koc szpitalny kolorowy anilana szt. 1,65 
wyrób złożyć dwa razy na połowę po długości, a 
następnie na połowę wzdłuż dłuższego boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

47.  Koc szpitalny kolorowy wełna szt. 2,10 
wyrób złożyć dwa razy na połowę po długości, a 
następnie na połowę wzdłuż dłuższego boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

48.  Kombinezon czołgisty szt. 1,61 
zapiąć zamek, rękawy ułożyć na plecach a 
następnie złożyć na  trzy części wzdłuż dłuższego 
boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

49.  Kombinezon pilota szt. 1,50 
zapiąć zamek, rękawy ułożyć na plecach a 
następnie złożyć na  trzy części wzdłuż dłuższego 
boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

50.  Kombinezon pilota wz. 2010 szt. 1,30 
zapiąć zamek, rękawy ułożyć na plecach a 
następnie złożyć na  trzy części wzdłuż dłuższego 
boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 
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51.  Kominiarka kol. białego szt. 0,05   
w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

52.  Kominiarka kol. khaki szt. 0,06   
w paczkach po10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

53.  Koszula robocza flanelowa szt. 0,35 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne z 
wykończeniem 

54.  Koszulka damska (typu T-shirt) szt. 0,15 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

55.  
Koszulka sportowa kr. ręk. kol. 
niebieski 

szt. 0,21 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

56.  Koszulka z dług. ręk. kol. khaki szt. 0,24 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

57.  
Koszulka z kr. rękawem od 
bielizny letniej 

szt. 0,21 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

58.  
Koszulka z dł. rękawami od 
bielizny letniej długiej 

szt. 0,25 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

59.  
Koszulka z dł. rękawami od 
bielizny zimowej 

szt. 0,33 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończenie 

60.  
Kalesony od bielizny letniej 
długiej 

szt. 0,24 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

Pranie wodne z 
wykończeniem 

61.  Kalesony od bielizny zimowej szt. 0,31 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

Pranie wodne z 
wykończeniem 

62.  
Koszulka zimowa (polarowa)  
z długimi rękawami 

szt. 0,21 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 
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63.  
Koszulka letnia (z krót. ręk. kol. 
khaki) 

szt. 0,21 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

64.  Koszulka z krótkimi rękawami szt. 0,21 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

65.  Koszulo-bluza pol.wz.93 szt. 0,35 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na pół 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

66.  Kożuch 3/4 kryty brezentem szt. 4,15 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne 

67.  Kożuch długi szt. 4,80 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne 

68.  Kurtka 3/4 ocieplona szt. 1,80 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 3 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

69.  Kurtka czołgisty szt. 1,00 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie, rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

70.  Kurtka pol. wz. 93 z podpinką  szt. 2,29 
złożyć lewym przodem na prawy do szwa bocznego, 
rękawy ułożyć wzdłuz boków skierowane do środka. 

w paczkach po 3 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

71.  Kurtka pol./bez podpinki /wz.93 szt. 1,64 
złożyć lewym przodem na prawy do szwa bocznego, 
rękawy ułożyć wzdłuż boków skierowane do środka. 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

72.  Kurtka robocza (bez podpinki ) szt. 0,70 
złożyć  na pół wzdłuż tyłu lewą stroną na zewnątrz  
barkami do siebie Rękawy wewnątrz wyprostowane 
złożyć na pół wzdłuż boków i barków. 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne  bez 
wykończenia 
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73.  Kurtka ubrania ochronnego szt. 1,10 
zapiąć zamek, rękawy założyć na tył, a następnie  
wyrób  złożyć na połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązane i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

74.  Kurtka zim. nieprzemakalna szt. 1,10 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne z 
wykończeniem 

75.  Kurtka zimowa czołg. wz. 2010 szt. 1,50 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

76.  Materac koszarowo-polowy szt. 5,80 zrolowany, wiązany w dwóch miejscach 
zrolowany, wiązany w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

77.  
Obrus  plamoodporny 110 x 
170 cm koloru ………………… 

szt. 0,34 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

78.  
Obrus plamoodporny 140 x 250 
cm koloru ………………… 

szt. 0,57 
złożyć cztery razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

79.  
Obrus 130 x 130 cm koloru 
……………… 

szt. 0,26 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

80.  
Obrus 140 x 160 cm koloru 
……………… 

szt. 0,51 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

81.  
Obrus konferencyjny (10m) 
koloru …… 

szt. 1,20 
złożyć pięć razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 5 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

82.  Pas żołnierski szt. 0,31   
w paczkach po 10 szt.- 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

83.  Peleryna oficerska kol. granat. szt. 1,55 
złożyć na połowę wzdłuż środka tyłu prawą stroną 
do wewnątrz i jeszcze raz na połowę, złożyć na 
połowę  

w paczkach po 5 szt. 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 
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84.  
Peleryna-namiot koloru khaki 
itp. 

szt. 1,55 

złożyć na połowę wzdłuż środka tyłu prawą stroną 
do wewnątrz i jeszcze raz na połowę, złożyć na 
połowę długości skośnej do krawędzi przodu. 
Całość złożyć dwukrotnie na połowę. 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

85.  Płaszcz drelichowy szt. 0,96 
zapiąć guziki, boki wraz z rękawami  założyć na 
plecy, następnie złożyć po długości na trzy części 

w paczkach po 20 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

86.  Płaszcz ochronny stylonowy szt. 0,30 
zapiąć guziki, boki wraz z rękawami  założyć na 
plecy, następnie złożyć po długości na trzy części 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

87.  Płaszcz płócienny damski szt. 0,45 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowany 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

88.  Płaszcz płócienny męski szt. 0,45 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

89.  Płaszcz-szlafrok szpit. męski szt. 1,20 
boki wraz z rękawami  założyć na plecy, następnie 
złożyć po długości na trzy części 

w paczkach po 5 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

90.  Podgłówek koszarowo-polowy szt. 1,00   
w paczkach po 5 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

91.  Podkład pod materac szt. 1,00 
wyrób złożyć dwa razy na połowę po długości, a 
następnie na połowę wzdłuż dłuższego boku 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

92.  
Ocieplacz pod kombinezon 
pilota 

szt. 0,80 
rękawy ułożyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

93.  
Ocieplacz pod kurtkę ubrania 
ochronnego 

szt. 0,90 
zapiąć zamek, rękawy założyć na tył, a następnie  
wyrób  złożyć na połowę 

 w paczkach po 10 szt- 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

94.  
Podpinka pod kurtkę pol. wz. 
93 

szt. 0,65 
rękawy ułożyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie chemiczne 
lub pranie wodne bez 
wykończenia 
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95.  
Podpinka pod kurtkę zim. 
nieprzem. 

szt. 0,50 
wpięta w kurtkę zimowa nieprzem. lub rękawy 
założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na połowę 

 z kurtką na wieszaku lub w 
paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne z 
wykończeniem 

96.  
Podpinka pod kurtkę zim. 
czołgisty 

szt. 0,50 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

97.  Podpinka pod spodnie robocze szt. 0,38 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

98.  
Podpinka pod spodnie zim. 
czołgisty 

szt. 0,50 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

99.  Podpinka do namiotu NS 64 szt. 20,00 
 złożyć kilkukrotnie wzdłuż dłuższego boku do 
uzyskania kostki  
o wymiarach około 70 cm x 80 cm (+/-10cm) 

wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

100.  Podpinka do namiotu NS 97 szt. 19,00 
złożyć kilkukrotnie wzdłuż dłuższego boku do 
uzyskania kostki  
o wymiarach około 70 cm x 80 cm (+/-10cm) 

wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

101.  Podpinka do namiotu N6 szt. 8,00 
złożyć kilkukrotnie wzdłuż dłuższego boku do 
uzyskania kostki  
o wymiarach około 45 cm x 90 cm (+/-5cm) 

wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

102.  Podpinka pod. kurtkę roboczą szt. 0,50 
rękawy założyć na tył, a następnie  wyrób  złożyć na 
połowę 

w paczkach po 5 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

103.  Poduszka duża z pierza szt. 2,40   
w paczkach po 3 szt. - 
wiązane  

pranie wodne bez 
wykończenia 

104.  Poszewka na podgłówek szt. 0,14 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 
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105.  Poszewka na poduszkę dużą szt. 0,24 
złożyć trzy razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

106.  Poszwa na koc (kołdrę) szt. 0,92 
złożyć pięć razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 5 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

107.  Prześcieradło szt. 0,52 
złożyć pięć razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

108.  Prześcieradło do śpiw.-kołdry szt. 0,48 
złożyć pięć razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

109.  Ręcznik frotte (50x100) szt. 0,22 
złożyć dwa razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

110.  Ręcznik kąpielowy szt. 0,50 
złożyć dwa razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

111.  Ręcznik żołnierski szt. 0,13 
złożyć dwa razy na połowę w poprzek dłuższego 
boku 

w paczkach po 50 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

112.  Rękawice polowe wz. 93 par. 0,17   
w paczkach po 10 par.- 
wiązanie  

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

113.  Rękawice robocze par. 0,17   
w paczkach po 10 par.- 
wiązanie  

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

114.  Rękawice zimowe 5 palcowe par. 0,09   
w paczkach po 10 par.- 
wiązanie  

czyszczenie 
chemiczne 

115.  Rękawice żaroodporne par. 0,34   

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 
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116.  
Rękawiczki żołnierskie kol. 
czarny 

par. 0,17   
w paczkach po 10 par.- 
wiązanie  

pranie wodne bez 
wykończenia 

117.  
Serwetka 40x40 cm koloru 
………….. 

szt. 0,03   
w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

118.  Spodenki sportowe szt. 0,15 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

119.  Spodnie czołgisty szt. 0,95 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

120.  Spodnie dresów szt. 0,58 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

121.  Spodnie lekarza szt. 0,47 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

122.  Spodnie maskujące białe szt. 0,43 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

123.  
Spodnie ocieplacza 
ćwiczebnego (kol. czarny) 

szt. 0,55 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

124.  
Spodnie ocieplacza pod 
kombinezon (kol. khaki) 

szt. 0,51 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

125.  Spodnie piżamy szt. 0,27 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem 

126.  
Spodnie kucharskie koloru 
…………… 

szt. 0,47 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 
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127.  Spodnie pol. tropikalne krótkie szt. 0,24 jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz) 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

128.  Spodnie polowe letnie szt. 0,48 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

129.  Spodnie polowe letnie wz. 2010 szt. 0,56 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

130.  
Spodnie polowe w kamuflażu 
pustynnym 

szt. 0,55 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

131.  Spodnie polowe wz. 2010 szt. 0,74 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

132.  Spodnie polowe wz.93 szt. 0,80 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

133.  Spodnie polowe letnie szt. 0,86 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

134.  Spodnie polowe szt. 0,73 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

135.  
Spodnie rob.od ub.ociepl. bez 
podpinki  

szt. 0,47 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 
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136.  Spodnie robocze szt. 0,63 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

137.  Spodnie technika lotniczego szt. 0,63 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia lub 
czyszczenie 
chemiczne 

138.  Spodnie ubrania ochronnego szt. 0,50 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

139.  Spodnie ubrania treningowego szt. 0,60 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

140.  
Spodnie zim. czołg. bez 
podpinki 

szt. 0,95 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz), 
następnie złożyć po długości na dwie części. 

w paczkach po 10 szt. - 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

141.  
Spódnica garsonki koloru 
……………. 

szt. 0,30 na wieszaku 
pojedynczo na wieszaku 
foliowana 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

142.  
Szalokominiarka kolor  (khaki 
itp.) 

szt. 0,15 
wyrób złożyć dwukrotnie po długości  na cztery 
części. 

w paczkach po 20 szt.- 
wiązanie w dwóch 
miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

143.  Szelki do oporządzenia szt. 0,42   
w paczkach po 10 szt.  - 
wiązane w 2 miejscach 

czyszczenie 
chemiczne 

144.  Spodenki od bielizny letniej szt. 01 
jedną nogawkę założyć na drugą (tył na zewnątrz) w paczkach po 10 szt. - 

wiązanie w dwóch 
miejscach 

pranie wodne bez 
wykończenia 

145.  
Szelki do przenoszenia 
oporządzenia 

szt. 1,10   
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

146.  
Szelki do przenoszenia 
oporządzenia w kam. 
pustynnym 

szt. 1,10   
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane  

pranie wodne bez 
wykończenia 
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147.  Ścierka szt. 0,13   
w paczkach po 50 szt.- 
wiązane i foliowane 

pranie wodne z 
wykończeniem z 
krochmaleniem 

148.  Śpiwór letni szt. 1,10 pojedynczo zrolowany pojedynczo foliowany 
pranie wodne bez 
wykończenia 

149.  Śpiwór jesienny szt. 2,0 pojedynczo zrolowany pojedynczo foliowany 
pranie wodne bez 
wykończenia 

150.  
Śpiwór dla pododdziałów 
specjalnych 

szt. 2,70 pojedynczo zrolowany pojedynczo foliowany 
pranie wodne bez 
wykończenia 

151.  Śpiwór kołdra szt. 1,80 pojedynczo zrolowany pojedynczo foliowany 
pranie wodne bez 
wykończenia 

152.  Śpiwór 729A szt. 3,12 pojedynczo zrolowany 
pojedynczo foliowany pranie wodne bez 

wykończenia 

153.  Torba na wyposażenie szt. 0,50   
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane na krzyż 

czyszczenie 
chemiczne 

154.  Torba pol. brezentowa szt. 0,80   
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane na krzyż 

czyszczenie 
chemiczne 

155.  Worek do przewożenia bielizny szt. 0,80 złożyć dwa razy na połowę wzdłuż dłuższego boku 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

156.  Worek kancelaryjny szt. 0,90 złożyć dwa razy na połowę wzdłuż dłuższego boku 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

157.  Worek na odzież szt. 0,45 złożyć dwa razy na połowę wzdłuż dłuższego boku 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

158.  Worek na odzież zakaźną szt. 0,45 złożyć dwa razy na połowę wzdłuż dłuższego boku 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

pranie wodne bez 
wykończenia 

159.  Worek na pościel szt. 0,45 złożyć dwa razy na połowę wzdłuż dłuższego boku 
w paczkach po 10 szt. - 
wiązane 

czyszczenie 
chemiczne lub pranie 
wodne bez 
wykończenia 

160.  Zasobnik piechoty górskiej kpl. 3,60   pojedynczo 
pranie wodne bez 
wykończenia 
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161.  
Zasobnik piechoty górskiej  
w kamuflażu pustynnym 

kpl. 3,60   pojedynczo 
pranie wodne bez 
wykończenia 

162.  Zasobnik żołnierski wz.93 szt. 0,86   
w paczkach po 5 szt.- 
wiązane na krzyż 

pranie wodne bez 
wykończenia 

163.  Kurtka strażaka szt. 1,80  pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne  

164.  Spodnie strażaka Szt. 1,60  pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne  

165.  Kurtka strażaka szt. 1,80  pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne  
z reimpregnacją 

166.  Spodnie strażaka Szt. 1,60  pojedynczo 
czyszczenie 
chemiczne  
z reimpregnacją 

167.  
Odkażanie i dezynfekcja 
obuwia 

Par. 1,10  pojedynczo 
odkażanie  
i dezynfekcja 

 
 

  
  

 
Uwagi: 

  
  

 
1. Przedmioty przekazywane  do prania (czyszczenia) nie ujęte w wykazie podlegają zważeniu w obecności przedstawicieli obu stron  i 

wyszczególnieniu na kwicie przedmiotów przyjętych do prania.  

2. Umundurowanie i ubiory robocze oznakowane cechą indywidualnego użytkownika pakowane są pojedynczo na wieszaku i zafoliowane. 

 

3. Wykonawca przed transportem będzie zobowiązany pakować w folię bieliznę i pościel po praniu, natomiast umundurowanie w worki, pojemniki 

lub płachty celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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12 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy 
 

 
 
…………………………………….……….. 

nazwa Wykonawcy usługi 

 

 

ZLECENIE         

wykonania usługi prania/czyszczenia/naprawy* 
 

         

 

Lp. 

         

Nazwa   przedmiotu 

 

Jm. 

     

    Ilość 

     

  Uwagi 

 
  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

  

 

   

 * niepotrzebne skreślić 

 
 

Toruń, ……………………..           ............................................. 
imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do przekazania przedmiotów do prania 
 

 
 
  

Potwierdzam przyjęcie przedmiotów do prania: 
 

…………………………………………………. 
Data , Imię i nazwisko 
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Załącznik nr 3 do SzOPZ 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

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

(nazwa pralni) 

 

 

      
 

KWIT NR ……… 

na wykonanie usługi prania wodnego do zlecenia nr ………. 

na wykonanie usługi czyszczenia chemicznego do zlecenia nr ………. 

      
 

Lp. Wyszczególnienie przedmiotów Jm 
Waga 

1 szt. 
Ilość 

Waga 

 ogółem 
Rodzaj usługi 

              

              

              

              

              

              

Razem:   - 

      
 

Niniejszym potwierdzam odbiór przedmiotów po praniu (czyszczeniu)  w ilości wymienionych na kwicie. 

Uwagi o jakości prania: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

      
 

 

 

 

Przekazujący       ………..……………..  

                                          (imię nazwisko) 

 

 

 

                           ………..…………….. 

                                                 (podpis) 

Przyjmujący       ………..……………..  

                                          (imię nazwisko) 

 

 

 

                           ………..…………….. 

                                                 (podpis) 

     Data ………………………… 


