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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 – Kurtki, spodnie, spódnice
- kurtka wiatrówka tzw. olimpijka - 21 szt
Kurtka wiatrówka tzw. olimpijka w kolorze ciemnogranatowym, wykonana z materiału
gabardyna o składzie: 55% poliester, 45 % wełna, o gramaturze 480 g/mb, na podszewce.
Rękawy wszywane, przy wszyciu rękawa dodatkowa fałda umożliwiająca swobodę
ruchów. Dół rękawa wykończony mankietem, zapiętym na metalowy guzik koloru żółtego
zawierający wizerunek orła stylizowanego w koronie, dodatkowo dodany drugi guzik (taki
sam) służący do zmniejszenia obwodu rękawa. 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.
Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany
wymagany wymiar pagonów. Szerokie szlufki na pas główny na dole kurtki w rozmiarze
min. 6,5 - 7 cm rozmieszczone symetrycznie w liczbie min. 6 szt. Ściągacze na gumce po
bokach na dole kurtki. Kurtka zapinana na guziki metalowe koloru żółtego zawierające
wizerunek orła stylizowanego w koronie w liczbie min. 4 szt, dodatkowo 2 guziki na dole
kurtki. Kołnierz wykładany z klapkami. Z przodu na wysokości piersi po prawej i lewej
stronie naszyte kieszenie o wymiarach: dł. 18 cm +/- 1 cm, szer. 16 cm +/- 1 cm,
z kontrafałdą i klapką, zapinane na metalowe guziki z wizerunkiem orła stylizowanego
w koronie w kolorze żółtym. Dodatkowo na kieszeni na lewej piersi, pod klapką, pośrodku
kieszeni pod guzikiem, wszyta 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 50 mm, kolor
liter czarny na żółtym odblaskowym tle w jednym rzędzie.
W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą

- spodnie zimowe proste – 29 szt
Spodnie zimowe w kolorze ciemnogranatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości
3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym

regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliester, 45%
wełna, gr. 480 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone
taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min.7 szt. na:
pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym krytym
plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem
błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony
wewnętrznej wszyta podszewka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan.
Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi.
Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu
jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.

- spodnie letnie proste – 45 szt
Spodnie w kolorze ciemnogranatowym. Krój prosty z żółtą lamówką o szerokości 3 mm
wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Spodnie z zapięciem specjalnym
regulującym obwód pasa. Materiał gabardyna mundurowa o składzie: 55% poliester, 45%
wełna gr. 360 g/mb. Spodnie zaprasowane w kant, w pasie od wewnątrz wykończone
taśmą z gumy antypoślizgowej. W pasek wszyte podwójne szlufki w liczbie min.7 szt na:
pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm). Rozporek z zamkiem błyskawicznym, krytym
plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek z zamkiem
błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony
wewnętrznej wszyta podszewka, tzw. kolanówka, zapobiegająca wypychaniu się kolan.
Doły nogawek od wewnątrz zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi.
Kieszenie z materiału trwałego. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu
jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik.

- spódnica letnia - 7 szt
Spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym do kolan. Materiał o składzie:
55% poliester, 45% wełna gr. 360 g/mb. Z przodu i z tyłu po dwie zaszewki, zamek
błyskawiczny wszyty w szwie z tyłu zakończony zapięciem na guzik. Rozcięcie zakładane
z tyłu o długości maksymalnie - 20 cm. Spódnica podszyta podszewką. W pasek wszyte
podwójne szlufki w liczbie min. 4 szt na: pasek wąski (4 cm), pas główny (6,5 - 7 cm).

Część 2 – Kamizelka służbowa
- kamizelka służbowa – 46 szt
Kamizelka w kolorze ciemnogranatowym. 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. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany
wymagany wymiar pagonów. Wewnątrz kamizelka podszyta materiałem pikowanym, po
lewej stronie kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne
w kolorze czarnym.

Część 3 – Sweter
- sweter ciemnogranatowy typu półgolf – 37 szt
Sweter w kolorze ciemnogranatowym typu „półgolf”. Wykonany z materiału o składzie:
50% akryl, 50% wełna, zimowy. Dół swetra i rękawy zakończone ściągaczami. Przednia
i tylna część barków oraz łokcie wzmocnione tkaniną w kolorze swetra. Na ramionach
wszyte pagony o dł. 15 cm +/- 1 cm, szerokości 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu,
w kształcie litery V, zapinane na guzik. Uwaga: elementy umundurowania w małych
rozmiarach muszą mieć zachowany wymagany wymiar pagonów. Na lewej piersi kieszeń
z klapką zapinaną na rzep. Nad kieszenią naszyta patka o dł. 11 cm +/- 1 cm, szer. 3 cm
+/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego, przystosowanym do
umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki mocowana do swetra na rzep.

Oczko umiejscowione pośrodku patki.
W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
Część 4 – Mundur specjalny: kurtka specjalna, spodnie długie specjalne
- kurtka specjalna – 25 szt
Kurtka w kolorze ciemnogranatowym. Wykonana z materiału 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.
Uwaga!: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany
wymagany wymiar pagonów. Kurtka z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kołnierz
w formie stójki wykonany z miękkiego elastycznego materiału o szer. 4 cm +/- 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, po lewej stronie kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne w kolorze czarnym.
W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów, w odległości ok. 60 mm od
górnej krawędzi rękawa, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

- spodnie długie specjalne – 79 szt
Spodnie w kolorze ciemnogranatowym. Wykonane z materiału 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 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 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).

