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Załącznik nr 1 
 
Opis przedmiotu zamówienia: zadanie nr 1 – Dostawa ubrań specjalnych – 526 kpl. 
 
Termin wykonania (realizacji) zamówienia – 2017-08-14 
 
Opis ogólny ubrania: 
 
Ubranie  specjalne składa się z kurtki i spodni. Ubranie posiada budowę warstwową: tkanina 
zasadnicza, membrana, warstwa termoizolacyjna. Wszystkie warstwy ubrania połączone są 
ze sobą na stałe.  
 
Ubranie musi być: 

- zgodne z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 469:2008 Odzież ochronna dla 

strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji 

przeciwpożarowej, 

- wykonane 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. 
Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn. zm.),  
 
- wykonane 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.). - KT-43 
„WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego”,  
 
- wykonane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 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.) zmienione Rozporządzeniem MSWiA z dnia 
27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.)  
 
Wymagania dodatkowe:  
 
- ubrania muszą być nowe, wyprodukowane w 2017r.,  
- ubrania nie muszą być poddane impregnacji po praniu /praniach w celu utrzymania 
parametrów ochronnych 
-ubrania muszą posiadać poziom ochrony 2 
- materiał zewnętrzny wykonany z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych 
90% - potwierdzony certyfikatem, iż oferowany materiał zewnętrzny spełnia wymagania 
zawarte w PN-EN 469:2008 i zachowuje właściwości do 25 cykli prania, 
- membrana ePTFE wykonana na podkładce z materiału o minimalnej zawartości włókien 
aramidowych w wysokości 90%, szwy podklejone taśmą uszczelniającą,  
- warstwa termoizolacyjna ( włóknina + podszewka)wykonana z materiału o minimalnej 
zawartości 50% włókien aramidowych,  
- bariera przeciw-wilgotnościowa wykonana z materiału o minimalnej zawartości włókien 
aramidowych w wysokości 90%, 
- wewnętrzna strona  rękawów powinna posiadać mankiet elastyczny z otworem na kciuk, 
- mankiety rękawów wykonane z materiału elastycznego o zawartości włókien aramidowych i 
antystatycznych,  
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- na prawym i lewym przodzie w okolicy  barku powinny być usytuowane naszywki 
umożliwiające zawieszenie radio-telefonu,  dodatkowo wzmocnione ryglem, 
 
- spodnie powinny posiadać wzmocnienia na wysokości kolan, 
-  spodnie w  części kolana powinny posiadać wyprofilowane nogawki, co poprawi ich 
ergonometrię i komfort użytkowania. 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane ubrania odpowiadają wymaganiom Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć:  

- jeden komplet dla typu oferowanego ubrania o rozmiarze: wzrost 170-176/100-104/92-96 
spełniającego wymagania postawione w ofercie, który zostanie zwrócony Wykonawcy. 
 
Okres gwarancji  – minimum 24 miesiące.  
  
Oferowane ubranie musi posiadać:  
 
- ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane 
przez CNBOP-PIB w Józefowie, 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.) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 
r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z późn. zm.)  
- ważny certyfikat oceny typu WE wydany przez upoważnioną do tego jednostkę 
notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne 
do identyfikacji oferowanego ubrania. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy 
przedstawić aktualne sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony 
indywidualnej zgodnie z procedurą z § 40 lub 41 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.).  
- deklarację zgodności WE dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z 
wymaganiami §36 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.). Deklarację zgodności WE wystawia producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel. 
 
Parametry techniczne: 

P Parametr oceniany  
 

Deklarowana 
wartość parametru  

Maksymalna liczba 
punktów do 
uzyskania 

P1 Przenikanie ciepła - płomień 
wg pkt. 6.2 PN-EN 469 – min 13 s 

Wartość:  
HTI24 =………s 

25 pkt. 

P2 Odporność na przesiąkanie wody  
wg pkt. 6.11  PN-EN 469 –  
min 20kPa 

Wartość =……… 
kPa 

25 pkt. 

P3 Opór pary wodnej wg pkt. 6.12  
PN-EN 469 – max. 30m2Pa/W 

Wartość = ……… 
m2Pa/W 

25 pkt.  
 

P4 Zwilżanie powierzchniowe materiału 
zewnętrznego wg pkt. 6.8.2 PN-EN 
469-  min 4 (po 25- krotnym praniu i 
suszeniu ) 

spełnia/  
nie spełnia* 

25 pkt. 

Łącznie max 100 pkt. 

*niepotrzebne skreślić 
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Na potwierdzenie deklarowanej wartości parametru do oferty należy załączyć stosowne 
raporty/certyfikaty. 
 
Uwaga:  
w przypadku, gdy raporty z badań przedstawiają różne wyniki dla danego parametru, należy 
wpisać wartość parametru najkorzystniejszego dla Wykonawcy.  
W przypadku, gdy wymagane do oceny wielkości zostaną podane z odchyłkami, to do 
obliczeń przyjęta zostanie wartość po odrzuceniu odchyleń. Odchylenia w rozumieniu 
zamawiającego to zapis (±…) jakiejś wartości liczbowej.  
W przypadku nie podania wielkości ocenianego parametru, zamawiający oceni go na 0 
punktów. 
 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
 
Cena – 50 % 
Parametry – 50 % 
 
Sposób obliczenia oferty najkorzystniejszej. 
 

1. Kryterium cena ( C ) wartość brutto: 
Oceniając oferty według kryterium cena Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów 
ofercie, która zawiera najniższą cenę, a punkty we wszystkich pozostałych ofertach zostaną 
wyliczone  według wzorów: 
 
         cena najniższa 
C=   x 50 pkt 
        cena oferty badanej 
 
 

2. Kryterium parametry techniczne ( P ): 
Oceniając oferty według kryterium parametry techniczne Zamawiający przyzna maksymalnie 
50 punktów, zgodnie z poniższym wzorem. Zamawiający będzie brał pod uwagę parametry 
zawarte w tabeli, których podanie jest niezbędne przy złożeniu oferty. 
Sposób obliczenia punktów uzyskanych za parametry techniczne 
 
P= ( P1+P2+P3+P4)/100 x 50 pkt 


