
ZOD/05/21    załącznik nr 2.1

OPIS, WYMAGANIA I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa asortymentu Parametry i wymagania 

1 Bluza całosezonowa

1. MATERIAŁ –100% poliester,  zgodny z Polską Normą PN-EN 
14058:2007 lub normą zastępującą, co najmniej w klasie 2 w zakresie 
oporu cieplnego
2. BARWA – kolor fluororescencyjny czerwony zgodny z  Polską Normą 
PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą
3. OZNAKOWANIE – naszywka z wzorem graficznym systemu po 
lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale 
odblaskowym
4. KIESZENIE – na dole z przodu minimum dwie ze skośnymi 
otworami zapinane na zamek błyskawiczny; jedna kieszeń z zapięciem 
we wnątrz
5. INNE – bluza mocowana do kurtki całosezonowej za pomocą 
rozdzielnego zamka błyskawicznego 

2 Spodnie letnie

1. MATERIAŁ – min. 50% bawełny, 50 % poliester
2. BARWA – kolor fluororescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą 
PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą, w klasie 2 w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność 
członków ratownictwa medycznego
3. PASY – dwa pasy równoległe z materiału odblaskowego o szerokości 
min. 5 cm zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą 
zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek
4. KIESZENIE – dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna kieszeń 
z tyłu oraz na nogawkach po zewnętrzych stronach na wysokości 1/2 uda 
kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami
5. INNE – spodnie zapinane na zamek błyskawiczny i guzik 

3 Kamizelka

1. MATERIAŁ – min 50 % bawełny, 50 % poliester
2. BARWA – kolor fluororescencyjny czerwony zgodny z Polską Normą 
PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą w klasie 2 w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widoczność 
członków zespołu ratownictwa medycznego
3. WZÓR – dwa poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 
5cm zgodnie z Polską Normą  PN-EN 471+A1:2008 lub normą 
zastępującą; pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej 
krawędzi), wokół całego obwodu w odległości min. 5 cm
4. OZNAKOWANIE – przód : po prawej na wysokości klatki piersiowej 
naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale 
odblaskowym ; po lewej na wysokości klatki piersiowej naszywka lub 
nadruk z oznakowaniem funkcji; tył : naszywka lub nadruk na materiale 
odblaskowym z wzorem graficznym, znaki białe wypełnione elementem 
odblaskowym o śr. 20 cm, nadruk na materale odblaskowym z nazwą 
funkcji
5.  INNE  –  kieszenie  rozmieszczone  z  zachowaniem  wymaganych
powierzchni materiałów tj. tła i odblasku
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4
Koszulka z krótkim

rękawem

1. MATERIAŁ – min. 50% bawełny o oporze pary wodnej nie większym
niż 5m2 x Pa/W
2. BARWA – kolor fluororescencyjny czerwony zgodny z  Polską Normą
PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą
3. OZNAKOWANIE – po lewej stronie z przodu w górnej części wzór
graficzny systemu

5 Kurtka całosezonowa

1.  MATERIAŁ  – 100  %  poliester,  zgodny  z  Polska  Normą  PN-EN
343+A1:2008  lub  normą  zastępująca  co  najmniej  klasa  2  w  zakresie
wodoszczelności  i  w zakresie oporu pary wodnej;  kurtka od wewnątrz
wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym
2. BARWA – kolor fluororescencyjny czerwony zgodnie z Polską Normą
PN-EN  471+A1:2008  lub  normą  zastępującą  w  klasie  2  w  zakresie
minimalnej  powerzchni  materiałów  zapewniających  widoczność
członków zespołu ratownictwa medycznego 
3. PASY – wykonane z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą
PN-EN 343+A1:2008 lub  normą  zastępującą,  minimalna  powierzchnia
materiału odblaskowego 0,13m2, pasy rozmieszone : 
-na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu
pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm;
-nad  ściągaczem  w  pasie  (nie  mniej  niż  5cm  od  dolnego  pasa
odblakowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony
poziomo o szerokości 5 cm; 
-na  rękawach  na  wysokości  ramion  (poniżej  naszywki  z  wzorem
graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości
5 cm;  
-na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5cm od dolnej
krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości
5 cm
4. KAPTUR – odpinany lub doszyty na stałe z możliwością chowania w
stójce;  na  obwodzie  części  twarzowej  kaptura,  wokół  pasa  i  dolnej
krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
5. KIESZENIE – co najmniej dwie kiszenie dolne z przodu umieszczone
symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny;
na  wysokości  klatki  piersiowej  min.  dwie  kieszenie  umieszczone
symetrycznie z przodu po obu stronach z zapięciem przykrytym klapą (w
tym  jedna  kieszeń  o  wymiarach  umożliwających  umieszczenie
przenośnego radiotelefonu); minimum jedna kieszeń wewnętrzna 
6.  OZNAKOWANIE –  na  lewej  górnej  kieszeni  z  przodu naszywka,
taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji; na lewym rękawie
z  przodu  umieszczony wzór  graficzny systemu  w  postaci  nadruku  na
materiale odblaskowym; z tyłu na wysokości klatki piersiowej naszywka
na  materiale  odblaskowym z  wzorem graficznym systemu;  na  plecach
oznakowanie umieszczone na materiale odblaskowym z nazwą funkcji
7. RĘKAWY – z możliwością odpinania, łączone na zamki błyskawiczne
przykryte  plisami  lub  listwami  z  możliwością  regulacji  obwodu
maniektów, dodatkowe wzmocnienia na łokciach 
8.  INNE  –  zamek  błyskawiczny  głównego  zapięcia  dwustronnie
rozdzielczy;  listwa  lub  plisa  zakrywająca  zapięcie  zapinana  na  taśmę
samoszczepną; długość kurtki minimum do wysokości bioder

6 Obuwie 

1. MATERIAŁ – wodoodporna skóra lub skóra z połączeniem tkaniny, 
2. BARWA – czarna 
3. WZÓR – buty typu trzewki całosezonowe ze wzmocnionym noskiem,
cholewka ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna 
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Dodatkowe wymagania asortymentu :

a) Odzież nie powoduje ściągania i marszczenia się tkaniny;

b) Wszelkie oznakowania są trwałe (niespieralne);

c) Odzież wyposażona jest w niespieralne wszywki z informacją dotyczącą m. in. temperatury prania czy 

składu tkaniny;

d) Napy oraz zatrzaski wykonane z materiału nierdzewnego;

e) Krój odzieży oraz obuwia zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom; 

f) W miejscach narażonych na rozdarcie odzież posiada dodatkowe wzmocnienia; 

g) Odzież odporna na deformacje, zmniejszanie, zniekształcenia, odbarwianie podczas prania, prasowania  

czy maglowania;

h) Asortyment zgodny z wymogami j/w zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 

2019r. (Dz. U. 2019 poz. 2487, załącznik nr 3).

i) Możliwość wyboru dowolnego rozmiaru z przedziału od XS do XXXL

j) Gwarancja na każdy asortyment na okres 24 miesięcy

_______________________________________
Podpis Wykonawcy 
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