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Opis przedmiotu zamówienia (poprawiony) - Ubrania specjalne 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie I: Dostawa ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
- 180 kpl. ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) (zamówienie zasadnicze) 
- 60 kpl. ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) (zamówienie w ramach prawa opcji) 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 
 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca; 18410000-6 odzież specjalna; 

3. Termin realizacji zamówienia (czas realizacji zamówienia - kryterium oceny ofert): 
maksymalnie 30 dni od przekazania rozmiarów  

4. Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiące – maksymalny okres 
gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi -  
24 miesiące. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 15% nieużywanego towaru na towar nowy o 
innym rozmiarze. Wymiana jest możliwa w okresie 6 miesięcy od daty dokonania odbioru 
dostarczonego towaru. 

6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 
15.30, na koszt Wykonawcy. 

7. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie 
z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 

8. Oferowane ubranie musi posiadać:  
a) 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.). 

b) 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.). 

a) 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.). 

9. Przedmiot zamówienia musi być: 
a) zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 469; 
b) wykonany zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 1.6 „Ubrania 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.) 

c) wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. 
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 
z późn. zm.), 

d) 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 
kominiarek, karta wymagań technicznych – KT-43 „WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania 
specjalnego”, 

10. Wymagania dodatkowe: 
a) Przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2017 r., 
b) poziom ochrony - 2, 
c) wszystkie warstwy kurtki muszą być ze sobą związane na stałe. 
d) materiał zewnętrzny wykonany z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych  95%. 
e) kurtka: konstrukcja rękawów (w części barkowej i łokciowej) wykonana w taki sposób  

aby maksymalnie ograniczyć podnoszenie kurtki przy wszelkich ruchach rąk.  
f) rękawy powinny posiadać np. specjalne kliny i zaszewki oraz odpowiednie wyprofilowania  

(np. łuk w łokciu) aby maksymalnie ograniczyć niepożądane podnoszenie kurtki przy 
podnoszeniu rąk do góry i swobodnie wykonywać ruch obejmujący. 

g) dodatkowo w części ramieniowej i łokciowej kurtki umieścić należy elementy w postaci wkładek 
amortyzujących nacisk (np. przy noszeniu aparatu powietrznego), 

h) wzmocnienia stawu kolanowego: wzmocnienia kolan powinny być wykonane z materiału 
powlekanego o min. zawartości włókien aramidowych 95%. 

i) szelki: skrzyżowane na plecach, miejsce skrzyżowania należy trwale przeszyć. Szelki mocowane 
do spodni na stałe. Elementy regulacyjne szelek powinny  być umieszczone jak najniżej spodni 
(tj. w okolicy części biodrowej - by nie powodować ucisku przy noszeniu aparatu powietrznego). 

11. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego  
Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wzoru ubrania specjalnego na podstawie 
którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia (Dz. U. z 2010r. Nr 85  poz. 553)  
z wzorem dostarczonych ubrań. 

12. Wymagania dotyczące konserwacji ubrania -  zgodnie z instrukcją producenta.  
a) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ubrań przeznaczonych jedynie do czyszczenia 
chemicznego. 
b) Do każdego kompletu ubrania winna zostać dostarczona instrukcja użytkowania i konserwacji. 

13. Dodatkowo do każdego ubrania należy dołączyć komplet składający się z:  
emblematu z logo Centralnej Szkoły PSP oraz znaku identyfikacyjnego miasta, wykonanych 
techniką haftu komputerowego na tkaninie zasadniczej przedmiotu umundurowania do którego ma 
zastosowanie emblemat. Tolerancja błędu - elementów składowych dystynkcji wynosi ± 0,5 mm. 
Nici w technice haftu w kolorach: srebrny, szary, czerwony, czarny, złoty. 

 

 

 

 

 



Wzór emblematu 

 

Znak identyfikacyjny miasta: 

- wykonane techniką haftu komputerowego lub inną techniką na tkaninie zasadniczej przedmiotu 
umundurowania do którego ma on zastosowanie. Nici w technice haftu w kolorze żółtym. 

 

14. Rozmiary:  
Zamawiająca przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 

             - 90 kpl. w dniu podpisania umowy; 
- 90 kpl. nie wcześniej niż w dniu 31 lipca 2017 r. 

- dla zamówień w ramach prawa opcji wraz z przekazaniem zamówienia na towar 


