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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży BHP dla pracowników Parku Narodowego Gór
Stołowych .

ODZIEŻ ROBOCZA
1. Bluza softshell
Opis ogólny.
Softshell – ochrona przed wiatrem. Impregnowana zewnętrzna tkanina (Minimalnie
10 000 gm/m 2/24 h/10 000 mm)., chroniąca materiał przed wsiąkaniem wilgoci. Krój
dopasowany do sylwetki . Wentylacja pod pachami kryta w szwie. Dwie kieszenie
boczne oraz kieszeń na piersi na zamek. Wysoki ciepły kołnierz, chroniący przed utratą
ciepła. Regulacja na dole – wykończenie elastyczną gumka. Regulacja
mankietów. Tkanina szybko schnąca. Kolor czarny. Logo Parku na lewym rękawie na
wysokości 8 cm mierząc od wszycia rękawa, z lewej strony na wysokości klatki
piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż Parku lub Park Narodowy Gór Stołowych.
2. Spodnie outdoorowe
Opis ogólny.










Spodnie , przeznaczone do aktywności outdoorowych w niekorzystnych i zmiennych
warunkach atmosferycznych. Membrana zapewnia doskonałą wodoodporność i
oddychanie. Elastyczny pas w talii zapinany klamrą. Anatomicznie skrojone kolana.
Gwarantuje doskonałe dopasowanie i komfort. Kolor – szary, grafit lub czarny
średnia waga: 360 g
wodoodporne i oddychające
podklejone szwy
elastyczny pas w talii
nie krępują ruchów
odporne na przemakanie i uszkodzenia
zastosowanie: turystyka górska



długość nogawki: Regular

3.Kurtka przeciwdeszczowa z membraną firmy GORE
Opis ogólny.
Wielofunkcyjna kurtka , zapewnia idealną ochronę przed działaniem niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
Kurtka stanowi połączenie przeciwdeszczowej i wiatroodpornej kurtki pozwalająca w
efektywny sposób utrzymać wnętrze ubioru w suchości. System wykończeniowy zapewnia
optymalną wodoodporność i świetnie chłonie wilgoć. Kurtka może być używana w różnych
warunkach termicznych. .
Kurtka musi posiadać profilowany kaptur. Dodatkowo do kurtki wszyto zapięcie typu: flap
kaptura do kołnierza za pomocą rzepu. Dzięki temu kaptur nie odstaje po bokach przez co
zabezpiecza przed przedostaniem się wiatru. Takie rozwiązanie doskonale chroni przed
wiatrem, deszczem i śniegiem.
Kurtka posiada również dwie laminowane kieszenie piersiowe oraz boczne zapinane na zamek
(schowany pod plisą). Dodatkowo klejone szwy, które nie pozwalają na przedostanie się wilgoci.
Pod pachami znajduje się wentylacja kryta pod plisą, co zwiększy komfort podczas wysiłku bez
konieczności odpinania całej kurtki. Kurtka powinna posiadać ochraniacz podbródka oraz
polarową patkę w górnej części zamka, które chronią brodę przed przycięciem czy zadrapaniem
przez zamek.
Wewnątrz, po lewej stronie powinna znajdować się mała kieszonka zapinana na zamek, w
której możemy schować dokumenty bądź inne, drobne przedmioty.
Kurtka powinna posiadać regulację rękawów za pomocą plastikowego zapięcia oraz
ściągacze u dołu w postaci gumki ze stoperami. Kolor – oliwkowozielony. Logo Parku na
lewym rękawie na wysokości 8 cm mierząc od wszycia rękawa, z lewej strony na wysokości
klatki piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż Parku lub Park Narodowy Gór Stołowych.
Specyfikacja techniczna:
Materiał: 100% poliamid
Wodoodporność: 5 000 mm
Oddychalność: 3 000 g/m2/24h
Cechy kurtki:
- wykończenie DWR,
- podklejane szwy,
- kaptur,
- regulacja kaptura,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie kieszenie na piersiach,
- dwie kieszenie wewnętrzne + mała kieszonka

- kieszeń na rękawie,
- regulacja w dole kurtki,
- regulacja w mankietach,
- wentylacja.
4. Bluza –polar elastyczny 200
Opis ogólny
Bluza elastyczna polarowa, zapinana na długi zamek- pełne zapięcie na zamek błyskawiczny z
ochroną podbródka, na zewnątrz gładka powierzchnia, wewnątrz struktura pluszowego
polaru. Tkanina oddychająca szybkoschnąca. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamki. Kolor
– szary, grafit lub czarny. Logo Parku na lewym rękawie na wysokości 8 cm mierząc od
wszycia rękawa, z lewej strony na wysokości klatki piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż
Parku lub Park Narodowy Gór Stołowych.
5. Spodnie przeciwdeszczowe z membraną firmy GORE
Opis ogólny.
Spodnie przeciwdeszczowe z membraną, która zapewni ochronę przy deszczowej wietrznej
pogodzie. Regulowany pasek z klamrą w pasie oraz regulowane szelki pozwalające
dopasować całość do sylwetki. Suwak u dołu nogawek zabezpieczony klapą zewnętrzną.
Wydajne odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, podklejone szwy, dwie kieszenie boczne
zapinane na zamki. Na wysokości kolan oraz pośladków wzmocnienia. Kolor – czarny
6. Spodnie z elastycznego polaru 100
Opis ogólny
Spodnie elastyczne polarowe, na zewnątrz gładka powierzchnia, wewnątrz struktura
pluszowego polaru. Tkanina oddychająca szybkoschnąca. W pasie elastyczna regulacja. . Kolor
– szary, grafit lub czarny.
7. Kamizelka sofshellowa krótka
Opis ogólny
Kamizelka softshellowa wewnątrz z polaru , nie krępująca ruchów, wodo- wiatro odporna,
oddychająca, dół obszyty elastyczna taśmą , dwie boczne i jedna wewnętrzna kieszeń
zapinane na zamki błyskawiczne. Kamizelka powinna posiadać ochraniacz podbródka oraz
polarową patkę w górnej części zamka, które chronią brodę przed przycięciem czy
zadrapaniem przez zamek. . Kolor – oliwkowozielony. z lewej strony na wysokości klatki

piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż Parku lub Park Narodowy Gór Stołowych.
8. Koszulka polo
Opis ogólny
95 % bawełna, 5 % elastan, płaski kołnierz, zapinana na 3 guziki, elastyczny ściągacz na
rękawkach, rozcięcia po bokach przy koszulkach damskich, przy koszulkach męskich po
lewej stronie kieszonka na piersi Kolor – oliwkowozielony. Logo Parku na lewym rękawie
na wysokości 8 cm mierząc od wszycia rękawa, z lewej strony na wysokości klatki
piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż Parku lub Park Narodowy Gór Stołowych
9. Bluza robocza polar 100
Opis ogólny
Bluza polarowa, zapinana na długi zamek- pełne zapięcie na zamek błyskawiczny . Tkanina
oddychająca szybkoschnąca. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamki. Kolor –
oliwkowozielony. Logo Parku na lewym rękawie na wysokości 8 cm mierząc od wszycia
rękawa, z lewej strony na wysokości klatki piersiowej napis ”Służba Parku”, Straż Parku lub
Park Narodowy Gór Stołowych
10. Bielizna termo aktywna – komplet ( koszulka długi rękaw, krotki rękaw, legginsy)
Opis ogólny
Bielizna, której przeznaczeniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała i efektywne
odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Bielizna posiada dwufunkcyjne strefy klimatyczne –
strefę docieplenia oraz odprowadzania potu na zewnątrz, zminimalizowana ilość
szwów. Elastyczne ściągacze w okolicach karku, na mankietach. Kolor – szary, grafit.
11. Skarpety trekkingowe
Opis ogólny:
Bezuciskowy ściągacz u góry i na śródstopiu , z elastycznymi elementami, utrzymującymi
skarpetę we właściwym miejscu. Wzmocnienia w okolicy palców, śródstopia i pięty. Włókna
oddychające, dobrze odprowadzające wilgoć.
12. Buty trekkingowe letnie
Miękka podeszwa typu Vibram, membrama GORE-TEX , przeznaczone do chodzenia po różnym
podłożu, opinające kostkę , odporne na ścieranie. Buty powinny zapewnić odpowiedni poziom
amortyzacji, ochrony i przyczepności, z membraną gwarantującą odpowiednią termowentylację
i wodoodporność.
13. Półbuty na wibramie
Miękka podeszwa typu Vibram, membrama GORE-TEX , przeznaczone do chodzenia po
różnym podłożu, opinające kostkę , odporne na ścieranie. Buty powinny zapewnić
odpowiedni poziom amortyzacji, ochrony i przyczepności, z membraną gwarantującą
odpowiednią termowentylację i wodoodporność.

14. Rękawice polarowe
Wykonane z ciepłego, gęstego, szybkoschnącego polaru Mikrofleece, izolującego nawet po
przemoczeniu wierzchniej warstwy, wodoodporna i oddychająca membrana WW BLOCK,
termoaktywna, wzmocnienie części chwytnej. Elastyczny ściągacz w nadgarstku, taśma z
rzepem do zapinania, długi mankiet, dublowane szwy. Kolor czarny/grafit.
15. Impregnat do butów
Impregnat do obuwia z memraną Gore-tex w aerozolu lub z atomizerem do impregnacji
obuwia, utrzymujący właściwości oddychające i strukturę obuwia, poprawiający ich
wygląd. Do wszelkiego rodzaju obuwia z tkaniny i skóry oraz wszelkich ich połączeń.
16. Czapka
softschel, polar 200, bawełna prążkowana, od środka wszyta podszewka polarowa, rozmiar
unisex. Kolor zielony, szary, czarny.
17. Kalosze
Piankowe, lekkie z pianki EVA ze ściągaczem ok. 5 cm zabezpieczającym przed
wpadaniem zanieczyszczeń do wnętrza, ocieplane – właściwości termoizolacyjne – 30
stopni C, antypoślizgowa podeszwa, wyciągany wkład ocieplający, nieprzemakalne,
kolor ciemnozielony/matowy.
18. Ubranie robocze – dwuczęściowe męskie
a) Bluza robocza- potrójne szwy, ryglówki wzmacniane dodatkowo w miejscu
szczególnie narażonym na rozerwanie. Kołnierz stójka zasuwana na zamek osłonięty
listwą zapinana na rzepy, 5 kieszeni- dodatkowa kieszeń na telefon. Dodatkowe
wzmocnienie kieszeni zabezpieczające je przed przebiciem ostrymi przedmiotami, z
tkaniny poliestrowej 600d, rękawy dodatkowo wzmocnione na łokciach. Możliwość
regulacji szerokości rękawa przy mankiecie. Bardzo niska kurczliwość nawet po
wielokrotnym praniu. Stabilność koloru.
b) Spodnie ogrodniczki- parametry j.w. , 10 kieszeni w tym dwie z tyłu, dodatkowa
wzmocniona kieszeń na metrówkę, dwie naszyte kieszenie kolanowe pozwalające
na zastosowanie wymiennych nakolanników, szerokie szelki ze ścisłą gumą
solidnymi klamrami.
19. Fartuch roboczy damski
Bez rękawów, dopasowany do każdej figury, na przodzie duża kieszeń. Skład 80% poliester,
20 % bawełna, gramatura 189 g/m2, kolor
Postanowienia ogólne :
W celu dokonania oceny parametrów oferowanych produktów zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przesłania po jednej próbce powyższych
produktów.

Próbki zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty. Próbki produktów Wykonawcy wybranego z najkorzystniejszą ofertą zostaną zwrócone
po otrzymaniu towaru.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Siedziby Zamawiającego pełnej
„rozmiarówki ” ( dla odzieży od rozmiaru XS do XXXL) zamawianej odzieży przed ostateczną
realizacją zamówienia w celu ustalenia właściwych rozmiarów zamawianej odzieży dla
poszczególnych pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na odzieży mocowania na rzepy, na wszystkich
rękawach po lewej stronie w odległości 10 cm poniżej wszycia rękawa ( oprócz bielizny),
emblematu haftowanego z logo PNGS oraz haftu o treści „ Służba Parku Narodowego ” „ Straż
Parku Narodowego ” lub : „ Park Narodowy Gór Stołowych” umieszczonego po lewej stronie

na wysokości piersi.

