
załącznik nr 1 do SWZ 
– SM-FN-AD.220.3.2.2021 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  28  lipca  1998  r.  w  sprawie
umundurowania,  legitymacji,  dystynkcji  i  znaków  identyfikacyjnych  strażników
gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorami używanymi przez
pracowników Zamawiającego.

Część 1 -  Czapki 
- czapka służbowa okrągła -  14 szt.
Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym z orłem w koronie,  tłoczonym
z  metalu  koloru  żółtego  (wymiary  55  mm  x  55  mm),  ze  wstęgą  i  napisem  „STRAŻ
MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką oraz otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy
w  kolorze  żółto-granatowym. Wykonana z  gabardyny.  Daszek  lakierowany  na  czarno,
odporny na deformację. Nad daszkiem pasek skórzany w kolorze czarnym, z klamerką
metalową w kolorze czarnym, przypięty do otoku dwoma małymi guzikami (metalowymi)
w kolorze  żółtym  ze  stylizowanym  wizerunkiem  orła  w  koronie.  Denko  podszyte
podszewką. Dodatkowo od wewnątrz wszyty potnik. Czapka z okrągłymi wywietrznikami
w kolorze czarnym umiejscowionymi po bokach czapki (z każdej strony po 2 wywietrzniki).
Czapka z galonami lub bez. 
Czapka z jednym galonem –   1  szt  
Czapki bez galonów –   13  szt

UWAGA! 
Metka wszyta od wewnątrz.

- czapka letnia typu sportowego (wzorowana na typie baseball) – 37 szt.
Czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym z materiału odpornego na
odbarwienia  pod  wpływem warunków atmosferycznych. Na przodzie  czapki  haftowany
komputerowo emblemat orła stylizowanego w koronie, w kolorze żółtym na granatowym tle
(wymiary 55 mm x 55 mm), ze wstęgą i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną
z kropką. Daszek profilowany tzw. „kaczy dziób”, odporny na deformację. Z tyłu plastikowa
regulacja  rozmiaru  czapki,  stosownie  do  obwodu  głowy. Na obwodzie  otok  w  postaci
trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.

UWAGA! 
Metka wszyta od wewnątrz.



Część 2 – Kurtki zimowe 
- kurtka zimowa długa ¾ z podpinką  -  11 szt.
Kurtka zimowa ¾ o długości  do połowy uda,  ocieplona,  w kolorze ciemnogranatowym
z podpinką. Podpinka pikowana odpinana na zamek błyskawiczny, wyposażona po lewej
stronie w jedną kieszeń wewnętrzną zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka wykonana
z materiału:  100% poliester powlekany poliuretanem, gramatura min. 155 g/m². Kaptur
odpinany od kurtki  na zamek błyskawiczny, wypełniony od wewnątrz futrzaną ociepliną
w kolorze  czarnym lub ciemnogranatowym, zapinany z  przodu na guziki  lub  zatrzaski,
wyposażony w regulowany ściągacz. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą
zapinaną na zatrzaski (5 do 6 na całej długości kurtki, u dołu rzep). W pasie i na dole
kurtka  wyposażona  w  regulowane  ściągacze.  Rękawy  zakończone  ściągaczami.  Przy
wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na szwach barkowych
wszyte zapinane na guziki  pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 +/- 0,5 cm, ścięte na
końcu, w kształcie litery V.  Z przodu kurtki 4 kieszenie: dwie górne gładkie naszywane
z klapkami zapinanymi na zatrzaski, dwie dolne wpuszczane z klapkami zapinanymi na
zatrzaski. Zatrzaski mają być niewidoczne z zewnątrz. Wymiary kieszeni górnych: dł. 18
cm +/- 1 cm, szer.14 +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: szer. 20 cm +/- 1 cm, dł. min. 20
cm. Dodatkowo na kieszeni  na lewej  piersi,  pod klapką,  pośrodku kieszeni,  wszyta od
górnej  krawędzi  kieszeni  patka  o  dł.11  cm  +/-  1  cm,  szer.  3  +/-  0,5  cm,  z  oczkiem
metalowym  lub  z  tworzywa  sztucznego  przystosowanym  do  umocowywania  znaku
identyfikacyjnego  –  dolna  część  patki  mocowana  do  kieszeni  kurtki  na  rzep. Oczko
umiejscowione pośrodku patki. Kołnierz w postaci stójki. Z przodu i z tyłu napis „STRAŻ
MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką w jednym rzędzie: z przodu po lewej stronie nad
kieszonką, minimalna wysokość liter 25 mm; z tyłu na plecach minimalna wysokość liter 50
mm. Litery w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle. Oznakowanie wykonane na
tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej stronie obu rękawów
pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm w odległości ok. 8
cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne i rzep w kolorze czarnym.

UWAGA! 
1. W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu
ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2.  Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany
wymiar pagonów.

- kurtka uniwersalna z podpinką  - 15 szt.
Kurtka zimowa uniwersalna o długości nieprzekraczającej linii  bioder.  Kurtka w kolorze
ciemnogranatowym  z  podpinką.  Wykonana  z  materiału  o  składzie:  100%  poliester
powlekany  poliuretanem,  gramatura  min.  155  g/m².  Podpinka  pikowana  odpinana  na
zamek  błyskawiczny,  wyposażona  po  lewej  stronie  w  jedną  kieszeń  wewnętrzną
zamykaną na zamek błyskawiczny. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą
zapinaną na kryte zatrzaski (4 do 5 na długości kurtki, dodatkowo 2 na ściągaczach na
dole kurtki).  Przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę ruchów. Na
szwach barkowych wszyte zapinane na guziki pagony o dł.15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/- 0,5
cm, ścięte  na  końcu,  w  kształcie  litery  V.  Odpinany  kołnierz,  od  wewnątrz  podszyty



ociepliną futrzaną w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym. Dół kurtki (tył), boki i rękawy
wykończone  gumą  (ściągacze).  Szlufki  na  pas  główny  w rozmiarze  6,5  -  7  cm
rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 7 szt na dole kurtki. Z przodu kurtki 4 kieszenie
z kontrafałdą na środku (dwie górne i dwie dolne) z klapkami zapinanymi na zatrzaski,
kieszenie dolne z możliwością standardowego wsuwania ręki z boku. Wymiary kieszeni
górnych: dł.18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm; wymiary kieszeni dolnych: dł. 22 cm +/- 1
cm, szer. 20 cm +/- 1 cm. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku
kieszeni, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm
z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do umocowywania
znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko
umiejscowione pośrodku patki.  Napis „STRAŻ MIEJSKA”, z literą  „Ż”  pisaną z kropką,
z przodu z lewej strony nad kieszenią min. wysokość liter 25 mm oraz z tyłu min. 50 mm,
kolor liter czarny na żółtym odblaskowym tle w jednym rzędzie. Oznakowanie wykonane
na tkaninie odblaskowej. Dodatkowo przyszyty pionowo na zewnętrznej  stronie rękawa
(prawego i lewego) pas odblaskowy w kolorze żółtym o szer. 3 +/- 0,5 cm i dł. 20 +/- 1 cm
w odległości ok. 8 cm od ściągacza rękawa. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym. 

UWAGA!
1. W  cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów,  w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu
ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia.
2.  Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany
wymiar pagonów.

Część 3 – Kamizelka służbowa 
- kamizelka służbowa –  21 szt.
Kamizelka  w  kolorze  ciemnogranatowym  o  długości  nieprzekraczającej  linii  bioder.
Materiał: 100% poliester. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz w formie
stójki  wykonany  z  miękkiego  elastycznego  materiału.  Z  przodu  kamizelki  4  kieszenie.
Kieszenie  górne wpuszczone w materiał,  zapinane na kryty  zamek błyskawiczny (pod
plisą). Do kieszeni na lewej piersi pod plisą doszyta chowana patka o dł.11 cm +/- 1 cm,
szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do
umocowywania  znaku  identyfikacyjnego  –  dolna  część  patki  mocowana  do  kieszeni
kamizelki  na  rzep. Oczko  umiejscowione  pośrodku  patki.  Dolne  kieszenie  nakładane,
z kontrafałdą pośrodku kieszeni i klapką zapinaną na rzepy lub zatrzaski, o wymiarach: dł.
18 cm +/- 1 cm, szer. 14 cm +/- 1 cm. Dół kamizelki  na przeszytej gumie z szerokimi
szlufkami na pas główny (6,5 - 7 cm) w liczbie min. 5 szt - rozmieszczone symetrycznie.
Na szwach barkowych wszyte pagony zapinane na guziki o dł.15 cm +/- 1 cm, szer. 4 +/-
0,5 cm, ścięte na końcu, w kształcie litery V. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem
pikowanym  w  kolorze  czarnym  lub  ciemnogranatowym,  po  lewej  stronie  kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.



UWAGA! 
1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany
wymiar pagonów.

Część 4 – Rękawiczki skórzane w kolorze czarnym
- rękawiczki skórzane w kolorze czarnym –  11  par
Rękawiczki zimowe damskie i męskie 5-palcowe, w kolorze czarnym, wykonane ze skóry 
naturalnej. Wewnętrznie ocieplone. W nadgarstku wszyta gumka. 

Część 5 – Wyroby skórzane
- pas główny – 49 szt.
Pas ze skóry naturalnej licowej przebarwionej na wskroś, w kolorze czarnym, typ oficerski
z  klamrą  wykonaną  z  metalu  w  kolorze  złotym/żółtym.  Szerokość  pasa  4,5  –  6  cm,
grubość  skóry  min.  4  mm. Na  pasek  założona  luźno  ruchoma  skórzana  przesuwka
w kolorze czarnym. 

- pasek skórzany wąski – 15 szt.
Pasek jednowarstwowy ze skóry naturalnej w kolorze czarnym z obu stron. Zakończony
metalową  sprzączką.  Szerokość  paska  3  cm  +/-  0,5  cm.  Na  pasek  założona  luźno
ruchoma skórzana przesuwka w kolorze czarnym. Części metalowe i sprzączka wykonane
z metalu w kolorze złotym/żółtym. 

Część 6 – Pas taktyczny 
- pas taktyczny – 7 szt.
Pas taktyczny wykonany z  mocnej  plecionki  nylonowej  w kolorze czarnym.  Szerokość
5-5,5  cm.  Klips  wykonany  z  wytrzymałego  tworzywa  np.  ABS  w  kolorze  czarnym.
Podwójny system zapięcia. Regulowany obwód paska. Wzmocnione szwy. 



Część 7 – Skarpety
- skarpety zimowe – 225 par
Skarpety frotte w kolorze ciemnogranatowym, jednolite (bez wzorów),  o składzie: bawełna
80%, poliamid 20%, ze ściągaczem i płaskim szwem.

- skarpety letnie – 930 pary
Skarpety w kolorze ciemnogranatowym niekurczliwe, skład: bawełna 100%, jednolite (bez
wzorów) ze ściągaczem i płaskim szwem. 

Część 8 – Mundur specjalny: kurtka specjalna, spodnie długie specjalne
- kurtka specjalna – 49 szt.
Kurtka w kolorze ciemnogranatowym o długości nieprzekraczającej linii bioder. Wykonana
z materiału Rip-stop o składzie: 50% bawełna, 50% poliester. Materiał nie może ulegać
odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany
atest). Z przodu 4 kieszenie: dwie kieszenie naszywane na wysokości klatki  piersiowej
z klapkami zapinanymi na zatrzaski o wymiarach:  dł.18 cm +/- 1 cm, szer.14 cm +/- 1 cm.
Na kieszeni  na lewej  piersi  pod klapką pośrodku kieszeni,  wszyta od górnej  krawędzi
kieszeni  patka  o  dł.11  cm  +/-  1  cm,  szer.  3  +/-  0,5  cm,  z  oczkiem  metalowym  lub
z tworzywa sztucznego,  przystosowanym do umocowywania  znaku identyfikacyjnego –
dolna część patki mocowana do kieszeni kurtki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku
patki. Dwie kieszenie dolne wszyte w kurtkę z możliwością wsuwania ręki.  Dół kurtki oraz
boki na przeszytej gumie; szlufki na pas główny o rozmiarze 6,5 - 7 cm - rozmieszczone
symetrycznie w liczbie  min.  6  szt;  z  tyłu  w pasie  wszyte  patki  z  rzepami  do regulacji
obwodu kurtki. Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca
swobodę ruchów. Rękawy zakończone ściągaczami oraz regulacją na rzep. Na szwach
barkowych wszyte pagony, przypięte guzikami, o dł. 15 cm +/- 1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm,
ścięte na końcu w kształcie litery V. Kurtka z przodu zapinana na zamek błyskawiczny.
Kołnierz w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału o szer. 4cm +/- 1
cm, zwężający się po obu stronach z przodu. Napis „STRAŻ MIEJSKA” pisany z literą „Ż”
z kropką, z przodu z lewej strony nad kieszenią - minimalna wysokość liter - 25 mm oraz
na plecach  min  wysokość -  50  mm,  srebrzysty  kolor  liter na  żółtym odblaskowym tle
w dwóch  rzędach. Wewnątrz  kurtka  podszyta  podszewką  w  kolorze  czarnym  lub
ciemnogranatowym,  po  lewej  stronie  kieszeń  wewnętrzna  zapinana  na  zamek
błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym. 

UWAGA! 
1. Elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany
wymiar pagonów.
2. W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu
ich od Wykonawcy realizującego część 20 zamówienia. 



- spodnie długie specjalne – 122 par
Spodnie w kolorze ciemnogranatowym. Wykonane z materiału Rip-stop o składzie: 50%
bawełna,  50% poliester. Materiał  nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania,
czyszczenia   i  warunków  atmosferycznych  (wymagany  atest).  Kieszenie  z  materiału
takiego jak spodnie. Kieszenie w karczkach biodrowych z klapkami ciętymi pod skosem
i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie typu cargo na udach o wymiarach: dł. 22 cm
+/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm,  z klapkami zapinanymi na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu
klapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na
klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą  „Ż” pisaną z kropką,  w kolorze
żółtym  w  dwóch  rzędach,  wymiary  liter:  wys.1,5  cm  +/-  0,5  cm,  szerokość  liter  –
dostosowana proporcjonalnie do wysokości. Jedna kieszeń tylna (prawa strona spodni)
wpuszczana w spodnie z klapką zapinana na zatrzask. Obwód pasa regulowany dwoma
metalowymi  klamerkami  z  taśmą  na  zewnątrz  spodni.  W  pasek  wszyte  szlufki
dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do pasa głównego (6,5 - 7 cm). Dół spodni ze
ściągaczem umożliwiającym noszenie spodni w lub na cholewce buta; dodatkowo pionowe
rozcięcie z zewnętrznej strony nogawki o dł.15 cm +/- 1 cm zapinane na rzep. Kolana
i siedzenie wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny. Rozporek z zamkiem błyskawicznym,
krytym plisą z guzikiem. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte
w pasie  wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu).

Część 9 – Spodnie krótkie typu bermudy 
- spodnie krótkie typu bermudy – 14 par
Spodnie krótkie do kolan w kolorze ciemnogranatowym. Wykonane z materiału Rip – stop
o składzie: 50% bawełna,  50% poliester. Materiał  nie  może ulegać odbarwieniom pod
wpływem prania, czyszczenia  i warunków atmosferycznych (wymagany atest). Kieszenie
z materiału,  z  którego  wykonane  są  spodnie.  Kieszenie  w  karczkach  biodrowych
z klapkami ciętymi pod skosem i zapinanymi na zatrzask. Pojemne kieszenie na udach
typu cargo o wymiarach: dł. 22 cm +/- 1 cm, szer. 20 cm +/- 1 cm, z klapkami zapinanymi
na min. 2 zatrzaski. Przy wszyciu klapek na obu nogawkach lamówka w kolorze żółtym



o szer. 3 mm. Na lewej kieszeni na klapce wyhaftowany napis "STRAŻ MIEJSKA" z literą
„Ż” pisaną z kropką, w kolorze żółtym w dwóch rzędach, wymiary liter: wys.1,5 cm +/- 0,5
cm, szerokość – dostosowana proporcjonalnie do wysokości litery. Jedna kieszeń tylna
(prawa strona spodni) wpuszczana w spodnie z klapką zapinaną na zatrzask. Obwód pasa
regulowany dwoma metalowymi klamerkami z taśmą na zewnątrz spodni. W pasek wszyte
szlufki dostosowane: do paska wąskiego (4 cm), do pasa głównego (6,5 - 7 cm). Siedzenie
wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny.  Rozporek z  zamkiem błyskawicznym,  krytym
plisą z guzikiem. Zamek błyskawiczny w kolorze czarnym.

Część 10 – Buty letnie typu półbuty  
- półbuty letnie damskie/męskie – 61 par
Wierzch wykonany z  naturalnej  skóry  licowej  czarnej,  podszewka  ze  skóry  naturalnej.
Podeszwa antypoślizgowa w kolorze czarnym wykonana z PCV lub TR -  olejoodporna,
odporna na pękanie, przecięcia i ścieranie. Wysokość obcasa w tyle do 2,5 cm. Cholewka
gładka bez przeszyć. Sznurowane na minimum trzy oczka, sznurówki w kolorze czarnym.
Przykładowe buty letnie: 

- półbuty wyjściowe typ garniturowy – 7 par
Buty w kolorze czarnym, wierz wykonany z naturalnej skóry  bez tylnika, sznurowane na
minimum trzy metalowe lub niemetalowe oczka, sznurówki w kolorze czarnym, cholewka
gładka bez przeszyć, podszewka jasna ze skóry, podeszwa PCV lub TR, antyścieralna
z protektorem antypoślizgowym. Wysokość obcasa max. 2,5 cm.
Przykładowe buty wyjściowe:

Część 11 – Buty do munduru specjalnego 
– buty do munduru specjalnego - 43 pary
Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których
wierzch  wykonany  jest  z  naturalnej  skóry  licowej  w połączeniu  z  tkaninami  w  kolorze
czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna i paroprzepuszczalna. Podszewka
wykonana  z  membrany  paroprzepuszczalnej  (np.  Sympatex  lub  równoważna).  Język
miechowy.  Wkładki  wyjmowane,  profilowane  o  wysokiej  absorpcji  potu,  odporne  na
ścieranie,  antybakteryjne.  System  szybkiego  sznurowania  (wiązany).  Elementy
sznurowania nierdzewne. Sznurówki w kolorze czarnym. Podeszwa w kolorze czarnym



wykonana  z  dwuwarstwowego  poliuretanu (PU/PU),  odporna  na  ścieranie,  działanie
olejów, smarów i chemikaliów, antypoślizgowa.

Przykładowe buty specjalne: 

Część 12 – Buty zimowe 
– buty zimowe - 14 par
Buty z wysokimi cholewkami (tzw. trzewiki desantowca). Lekkie trzewiki taktyczne, których
wierzch  wykonany  jest  z  naturalnej  skóry  licowej  lub  z  naturalnej  skóry  licowej
w połączeniu z tkaniną w kolorze czarnym, zakończony kołnierzem. Całość wodoodporna
i  paroprzepuszczalna.  Podszewka  wykonana  z  membrany  paroprzepuszczalnej
(np. Sympatex lub równoważna). Wnętrze ocieplane. Język typu miechowego. Wyściółki
antybakteryjne,  antystatyczne,  o  wysokiej  absorpcji  potu, odporne  na  ścieranie,
wodoodporne.  System  szybkiego  sznurowania  (wiązany).  Elementy  sznurowania
nierdzewne.  Sznurówki  w  kolorze  czarnym.  Podeszwa  w  kolorze  czarnym  wykonana
z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU), odporna na ścieranie, działanie olejów, smarów
i chemikaliów, antypoślizgowa.
Przykładowe buty zimowe: 

Część 13 – Buty na rower 
– buty na rower - 12 par
Buty  rowerowe  przeznaczone  do  jazdy,  jak  i  chodzenia,  dopasowane  do  pedałów
platformowych.  Kauczukowa  lub  półsztywna  podeszwa  z  bieżnikiem.  Lekkie  od  300
do  400g.  Wierzch  obuwia  wykonany  w  sposób  pozwalający  na  oddychanie,  ze  skóry
syntetycznej lub innego materiału odpornego na przetarcia i zahaczenia. Buty sznurowane
lub  zapinane  na  rzepy. W  kolorze  czarnym,  szarym  lub  granatowym  (dopuszczalna
kombinacja ww. kolorów). Dopuszczalne napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym,
szarym lub zbliżonym do nich. Dopuszczalne napisy wewnątrz obuwia. Nie dopuszcza się
jaskrawych napisów i odblasków na zewnątrz obuwia. 

Przykładowe buty na rower:


