
Załączniknr l

SzczegóĘlopis przedmiotu zamówięnia dla zadania nr 1

Wszystkie n/w soĘmenty powinny być wykonane zgodnie zRozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb
Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 89 z 20 maja 2005 r.
poz.754).

MUNDUR wYJŚCIowY

l. Marynarka oliwkowozielona -fason męski l szt'

opis: zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tyłbezrozcięcia Ze Szwem pośrodku. Po lewej Stronie zprzodu u
góry wykonana kieszeń piersiowa z listewką. W dołach przodów kieszęnie z dwiema wypustkami i patką.
Rękawy są wykonane jako dwuczęŚciowe zrozcięciem u dołu, do którego przyszytyjest guzik, l0 cm od dołu
rękawa wykonana jest stębnówka. W podszewce wykonane Są dwie kieszęnie wewnętrzne z wypustkami. Na
stójce kołnierzaprzyszyty wieszak ztaśmy wieszakowej. Guziki mundurowę administracyjne z orłem w koronię.
Na lewym rękawie w odległości 8 cm ponizej wszycia rękawa naleŻy umieścić naszywkę haftowaną kolorem
srebrnym wykonaną z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem,,SLUZBA PARKU NARoDoWEGo'' -(l szt.) której wzór okreŚla załącznik nr 4 do wlw rozporządzenia. Znak (logo) parku wyhaftowany (wyszyty)
wgzałączonego wzoru umieŚcić na lewym rękawie w odległoŚci 2 cmponiŻej w/w naszywki.
oznaki słuzbowe dla poszczególnych stanowisk na\eŻy wykonaĆ z aksamitu w kolorze ciemnozielonym,
wyhaftować kolorem srebrnym, z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym i umieŚcić na klapach marynarki wg
załączrikanr 7 wlw rozporządzenia.

2. Spodnie oliwkowozielone -fason męski l para

opis: w przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na około 0,5 cm od krawędzi.
Lewy pasek jest przedłuzony o około 5 cm i zakonczony prosto. Listewka lewa obrzucona, listęwka prawa z
przedłuzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regu|atory zapinane na guzik. Ty|na kieszeń z
dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Spódnica typu ołówkowego na podszewce.
PRZOD:
- prosty z dwiema zaszewkami dł. 9 cm
- pasek do spódnicy w całoŚci - od boku po 5 cm naprzodzie i tyle spódnicy guma marszcząca pasek.
TYŁ:
- prosty składający się z dwóch części
- w dole kryfy rozporek - długość uzaleŻniona od długości spódnicy
- w górę środka tyłu wszyy zamęk- ostębnowany wokoło na 0,6 cm (pod zamkiem nie podklejane)
- dwię zaszęwki - długość zaszewek 14 cm
- zapięcie spódnicy paska w tyle na guzik wykończony w szpic
- szęrokość paska 3 cm
- szwy bocznę 2 cm
- podwinięcie spódnicy dołem 3 cm
- wieszaczki z podszewki - dł' wieszaczkaw złoŻeniu l l cm
- wszywka opisowa wszyta pod pasek spódnicy na wysokości tylnej lewej zaszewki.

Wykaz głównvch surowców uzytych do produkcii munduru:
Tkanina zasadnicza:
- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru
- wełna około 450ń, ęlana około 55%o

Tkanina zasadnicza:
- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonęgo wzoru
- węłna około 44Yo, poliester około 54oń,Iycra około 2%o



Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:
- kolor khaki wg zatwierdzonęgo wzoru
- wiskoza

3. Koszula biała długi rękaw - fason damski szt. 5, fason męski 28 szt.

opis: koszula męska oraz damska w kolorze biaĘm z długim rękawem' z przodu zapinana na guziki. Kołnierz
na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy
szęrokości około 3,5 cm. Przód prawy podwinięty l + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie nasz>,ta kieszeń o
ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankieĘ o rogach okrągĘch zapinane na 2 guziki. Dół koszuli
podwinięty do spodu na aparacie około 0,7 cm.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- biała' skład nie mniej niz 55 ońbawełny,

Wkładka z naniesieniem
- kołnierz 2 warstwowy
- stójka l warstwa
- mankiet 1 warstwa
- plisa I warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorzę tkaniny zasadniczej - dwudziurkowe

4. Koszula oliwkowozielona długi rękaw - fason damski szt. 5, fason męski 28 szt.

opis: koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, zprzodu zapinanana guziki. Kołnierz na
odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja p|isy szerokość
około 3,5 cm. Przód prawy podwinięĘ l + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszltakieszęń o ściętych rogach.
Rękawy dfugie wszyte w mankiety o rogach okrągĘch zapinane na 2 guziki. Dół koszuli podwinięty do spodu
na aparacie około 0,7 cm'

Onis technicznv:
Tkanina zasadnicza
-biała, skład nie mniej niż 55 ońbaweŁny,

Wkładka z naniesieniem
- kołnierz 2 warstwowy
- stójka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- plisa I warstwa
Nici
- dobranę do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej - dwudziurkowe

5. Krawat zielony - 1 szt.

opis: krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złoŻony z 3 elementów' połączonych ze sobą
dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm + 5
mm, długość 1400 mm * 50 mm.

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza
- splot fantazyjny
- poliester



6. Kurtka zimowa ciemnozielona - fason męski l sa.

opis: kurtka usz1ta jest ztkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył)' rękawy ocieplone
(ocieplenie + podszewka), zapinana zprzodu na zamek prryWyty listwą zapinanąna 4 guźit i. Kieszenie bóczne
zpatką. W bocznych częściach wykonane kieszenię pionowe. W górnych częŚciach pr'ódu wykonane kieszenie
skoŚne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkióm z wyjściem wewnątrz w
podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinaie na dwa gu'i_ti. w
prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniózej zapinaneni zapinkę
i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypuśtkami z tkaniny
zasadniczej zapinanana zamek. Przody i Ęł podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięĘ i śóiągnięty sznurkiem.
Większość stębnówek potrójna
Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa na|eży umieŚcić naszywkę haftowaną kolorem
srebrnym wykonaną z aksamitu w kolorze ciemnozie|onym z napisem,,SŁUZBA PARKU ŃłnooowEco'' -(1 szt.) której wzór określa załącznik nr 4 do wlw rozporządzenia' Znak (|ogo) parku wyhaftowany (wyszy.ty)
wgzałączonego Wzoru umięŚcić na lewym rękawie w odległości 2 cmponlżej w/w naszywki.

Wykaz głównvch surowców użvtvch do produkcii kurtki:
Tkanina zasadniczaz
- kolor ciemnozielony wg zatwierdzonego wzoru
- wełna około 650ń, kaszmir około 15olo, nylon około 20%

Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:
- kolor khaki wg zatwięrdzonego wzoru
- wiskoza

7. Kapelusz ciemnozielony -męski l szt.

opis ogólny: model wykonany w 100 %o zwłosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Ko|or filcu zielony (wg
zatwięrdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze ciemnozielonym ,wewnątrz wszyty
potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorzę brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą'z
j edwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka j edwabna.

Opis technicznv:
Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków
- włos króliczy ze skór króliczych - skóry królików hodowanych
- dwoina bydlęca potnikowa -skóry potnikowe
- tkaniny jedwabne

8. Czapka zielona - I szt.

opis: czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku dęnka na podszewce
naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki' Kwatery czapki w przodzie usźywnione są włókniną
termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązovym
spodem. Nad daszkięm przymocowany na dwóch guzikach pasek skórzany _ brązowy ze sprzączką po prawej
stronie. Na bokach kwater czapkt przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowó (oczka śzewskie).
Wizerunek orła wykonanego z metalu w kolorze srebrnym umieszcronego na czapce Stanowi załącznik nr 6
rozporządzenia Minisha Środowiska (Dz.U. nr 89 poz.754 z2005)

Opis techniczny:
Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:
- tkanina zasadnicza ołiwkowo_zielona
- podszewka khaki



9. Półbuty brązowe _ fason damski 1 szt. :

opis: półbuty do munduru wyjściowego (czółenka) w kolorze brązowym ze skóry licowej gładkiej na obcasie
typu słupek o wysokości 4-6cm.

10. Rękawice skórzane brązowe - męskie 1 para

opis: rękawiczki zimowę 5-cio palcowe zę skór bydlęcych rękawiczniczych, szyte maszynowo w kolorze
brązowym. Sposób szycia - na wywrotkę. W przegubie wsz1ta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest
zawijana, a następnie maszynowo przeszyta' Wkład ocieplany wykonany z anilany.

Opis technicznv
Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków
- skóra bydlęca rękawicznicza o grubości minimum 0,8 mm
- wkład dziany z aniIany
- wszywka z numerkiem wielkościowym
Rodzaj szwów i Ściegów maszynowych
- boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę.
Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

11. Rajstopy-letnie 15 par, zimowe 15 par

opis: rajstopy letnie kolor cielisty - gruboŚć minimum 20 DEN, skład poliamid z domieszkami. Rajstopy
zimowe kolor jasny brąz - gruboŚć minimum 40 DEN, skład poliamid z domieszkami.

12. Skarpety - lętnię 84 pary, zimowe 84 pary

opis: skarpety letnie w kolorze zielonym. Wykonane zprzędzy bawełnianej. Przędza zasadnicza: bawełna nie
mniej niz 65 %'. Skarpety zimowe w kolorze zielonym. Wzmocniony spód, pięta i palce. Wykonane z przędry..
węłna nię mniej niz 509/o z dodatkami np' akryl, lycra iĘ'

13. Szalik zielony- I szt.

opis: wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o
wysokim stopniu odporności na piling. Kolor zięlony wg wzoru nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej
tonacji co kapelusz.
- skład: wełna około 76%o,kaszmir około 10%. nylon około |4oń
- wymiar około l40 x25 cm

14. Buty zimowe brązowe- damskię 1para,

opis ogólny: buty zimowe t1pu górskiego męskie i damskie: skórzane z membraną spełniającą warunki:
Wodoszczelność: minimum 10000 mm H2o, oddychlność : minimum 8O0O glmŻl24h. obuwie musi spełniać
warunki bezpiecznego poruszania się po śliskim tęrenie górskim. Wysoki nakładany otok gumowy nachodzący
na czubek buta. Podeszwa stabilna"i dobrzę przylegająca do podłoza. Posiadające stabilną cholewkę ponad
kostkę, smurowane.
Kolor; brązowy.

l5. Półbuty na grubej zelówce - damskie )' para,

opis: półbuty w kolorzę ciemnobrązowym na grubej zelówcę z membraną spełniającą warunki:
Wodoszczęlność; minimum 10000 mm H2o, oddychlność : minimum 8OOO glm2/24h , profilowana podeszwa z
wymienną wkładką. Podeszwa stabilna przylegająca do podłoża, odporna na ścięranię.

Opis techniczny



- materiał uąrty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości minimum 1,8 mm'
- podszewka z chłonną wyŚciółką,
- oczka metalowe,
- sznurowadła bawełniane okrągłe.

MUNDUR POLOWY

1. Spodnie - męskie 42 pary

opis: spodnie w kolorze oliwkowozielonym, w przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skoŚne'
przestębnowane na około 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasekjest przedłużony o około 5 cm i zakończony prosto.
Listęwka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłuzeniem. W pasek jest ws4tych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinanana guzik.

Opis technicznv
Tkanina zasadnicza:
- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru
- ęlana około 53%o, wełna około 45oń,lycra około 2%o

2. Koszula długi rękaw - męska 21sa.

opis: koszula w kolorzę oliwkowo-zielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na
odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokoŚć 3 cm
na aparat. Przód prawy podwinięty około 3 cm do spodu, kławędź przodu owerlokowana. Na lewym i prawym
przodzie nasz>Ąe kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych
zapinane na 2 guzikl Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie około 0,7 cm.
Nad lewą kieszenią należy umieścić naszywkę haftowaną kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorzę
ciemnozielonym z napisem ,,SLUZBA PARKU NARODOWEGO" - (19 szt.), ,,STRAZ PARKU" * (2 szt.)
której wzór określa załącznIk nr 4 do wlw rozporządzenia.
Na lewym rękawie w odległości około 8 cm ponizej wszycia rękawa naleŻy umieŚcić (emblemat) 1ogo parku
wyhaftowany (wyszyĘ) w g załączonego wzoru.

Opis technicznv
Tkanina zasadnicza
- skład nie mniej niż 52 oń bawęłna
Wkładka z naniesieniem
- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza
- stójka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka I warstwa
- plisa I warstwa

Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadnicżej - dwudziurkowe

3. Kurtka z podpinką z polaru lub materiału równoważnego - męska l szt.

opis: Na podszewce tzw. siatce, zap:lnana na zamek kostkowy dwusuwakowy przyĘty plisą wierzchnią.
Kieszenie dolne naszywane z ozdobttąfałdąprzyĘtąpatką. Kurtka cięta w pasie z wsz}tym tunęlem z gumką -
trokiem umozliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której majduje się zwijany kaptur. W części gómej 2
kieszenie _ 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 |istewek z podłożonym zamkiem. Rękawy 2
częściowe, z dwoma



zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częŚciowo ściągniętym gumą. W mankiecie wszyte
ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulacje. Na lewym rękawie w- częici dblnej naszyta ozdobna
kieszonka przykr5Ąa patką. W części górnej tęgo samego rękawa naszyty emblemat ,,słozbu Parku Narodowego''.
Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszJu.
Napy mosięznę z wierzchnią częŚciową plastikową.
Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniŹej wszycia rękawa naleŻy umieścić naszywkę haftowaną kolorem
srebmym wykonaną z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem,,SLUZBA PARKU ŃłnooowEco'' _
(l sŹ.), której wzór określa załącznik nr 4 do wlw rozporządzenia' Znak (1ogo) parku wyhaftowany (wyszyty)
wg załączonego wzoru umieścić na lewym rękawie w odległości 2 cmponiżej w/w naszywki.

Wvkaz głównvch surowców uzvtvch do produkcii kurtki:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wg wzoru
- poliester + laminat
- laminat - wodoodporńa męmbrana przepuszczająca parę wodną
- wyhzymałość na rozciąganie
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej
- wodoszczęlność uszczelnionych szwów
- opór przechodzenia pary wodnej

Podszewka siatkowa:
- poliamid
- wielkość dziurek l + 2 mm
TaŚma uszczelniająca:
- kolor bezbarwny

4. Krawat zielony - 21 szt.

opis: krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złoŻony z 3 elementów, połączonych ze sobą
dwoma szwami (stębnówka). SzerokoŚć krawata 95 mm + 5
mm, długość 1400 mm + 50 mm.

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza
- splot fantazyjny
- poliester

5. Czapka zimowa zielona- męska l szt.

opis: wierzch czapki uszyty jest z dwóch elementów zszytych i przestębnowanych. Do przedniej części czapki
doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyĘ jest pasek wzmacniający. Na pozostałym
obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem. Elementy te wykonane są z
tkaniny zasadniczejjako wierzch i dzianiny polar lub równoważnej jako ocieplenie, brzegi obszy'te są lamówką.
po wywinięciu łączone są ze sobą Za pomocą rzepu' Wewnątrz czapki wszyta jest pikówka włókniny
ocieplającej na poszewce wiskozowej. Wizerunek orła wykonane,go' Z metalu w ko|orze srebmym
umieszczonego na czapce stanowi załącznik nr 6 rozporządzenia Minisha Środowiska (Dz.U. nr 89 poz.1 54 z
2005)

Opis technicznv
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wgzatwierdzonego wzoru
- poliester + laminat
- laminat _ wodoodporna membrana przepuszczającaparę wodną
- trwałość kolorów
- wytrzymałośc narozciąganię w obu kierunkach
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej
- opór przechodzenia pary wodnej
Podszewka:
- kolor wgzatwierdzonego wzoru
- wiskoza 100 %



Dzianina odzieżowa anĘpilingowa typu polar lub równoważna
- kolor wgzatwierdzonego wzoru
- poliester
- rodzaj wykończenia _ prawa strona barani zowana

6. Czapka letnia - męska 2lsŻ.

opis: czapka uszjta z pięciu elementów zsryĘch przestębnowanych szwem około l mm. Czołowy element
czapki usztywniony jest wkładem odzieŻowym. Daszek Czapki obszyty tkaniną zasadniczą i połączóny około
centymetrowym szwem z przednią częścią czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest odszyciem z tkaniny
zasadniczej. Z tyŁu czapki wszyte jest zapięcie będące jednocześnie regulatorem obwodu. Wizerunek orła
wykonanego z metalu w kolorze srebrnym umieszczonego na czapcę stanowi załączrik nr 6 rozporządzenia
Ministra Środowiska (Dz.U. nr 89 poz.754 zŻOO5)

Opis technicznv
Tkanina zasadnicza;
- kolor zielony wgzatwierdzonego wzom
- bawełna * elana
- trwałość kolorów
- wytrzymałość narozciąganie w obu kierunkach
- wodoszczelność tkaniny zasadniczej
- opór przechodzenia pary wodnej

UWAGA:

Zamawiający nie określa szczegółowych rozrrriarów w/w sortów z uwagi nato, iŻustalenie rozmiarów
nastąpi przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.
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