Załączniknr 2
S

zcze góĘ l opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

l.

Kurtka przeciwdeszczowa z podpinką - damska l2 sŻ. męska

1 szt.

opis: Kurtka przeciwdeszczowa z membraną rozpinana z wysoką stójką' zapięcie na zamek bĘskawiczny
kostkowy, u dołu dwie boczne kieszęnie zapinane na zamęk bĘskawiczny kostkowy, na lewej i piawej piersi
pionowa kięszeń zapinana na zamęk bĘskawiczny kostkowy, rękawy wykończone zakoficzonę mankietem ze
ściągaczem,dół kurtki wykończony na gładko z mozliwoŚcią regulacji obwodu gumą zę stoperami. Kaptur
zwijany do kołnierza z możliwościąregulacji wielkoŚci za pomocą stopera z tyłu kaptura. Wentylacja pod
pachami. Na lewym rękawie w odległości10 cm poniŹej wszycia rękawa naleĘ przykleić iprzyszyć (emblemat)
logo parku wyhaftowany (wyszyty) wgzałączonego wzonr.
Opis podpinki:
- materiał typu
- stójka
- para

Polartec lub równowazny o gramaturze min. _ 17O glmz

bocmych kieszeni z suwakami

- elastyczne

mankiety

- ściągacz dolny

Opis techniczny kurtki:

Tkanina zasadnicza:
- wodoszczelność:minimum 20 000 mm/cm2,
- oddychalność: minimum 8 00O glm2/24h,
- podklejone szwy
- kolor oliwka, ęwęntualnie damskie czamę

2.

Bluza polar 300 lub równoważna -męska 23 sń.

opis: Bluza polarowa lub równowaŻna rozpinana ze stójką, zapięcie na zamek bĘskawiczny kostkowy, u dołu
dwię boczne kieszenie zapinate na zamek bĘskawiczny kostkowy' rękawy wykończone na gładko zakoitczone
mankietem, dół bluzy wykończony na gładko z mozliwościąregulacji obwodu gumą ze stoperami. Na |ewej
piersi pionowa kieszęń zapinananazamęk błyskawiczny kostkowy' Na ramionach i łokciach wzmocnięnia z
matęriału odpornego na ścieranie, kolor czarny. Na lewym rękawie w odległoŚci 10 cm ponizej wszycia rękawa
należy przykleić i przyszyć (emblemat) 1ogo parku wyhaftowany (wyszyty) wg załączonego wzoru.
Opis techniczny:
Tkanina zasadniczai
polar lub równowaŻna o gramaturze 360 glm2,
- kolor oliwka,
- nici dobrane do koloru tkaniny.
-

3.

Spodnie ochronne letnie

- męskie

3szt.

opis: Krój spodni prosty klasyczrry, pas z wszytymi po bokach gumami, w przodach spodni dwie boczne skośne
kieszenie' w tylnej prawej nogawce kieszeń zapinana trójkątna patką na zatrzask, na bokach nogawek naszyte
dwie kieszenię nakładane przykrye patkami zapinanymi nazatrzaski. Dół nogawek wykończony obrębem.
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor moro
- bawełna około 85%o, poliester około 15%
- tkanina typu RIP-STOP lub równoważna
- zatrzaski mosięzne

4.

Spodnie ochronne letnie - męskie 7 szt.

opis: Krój spodni prosty klasyczrly,pas zwszytymi po bokach gumami, w przodach spodni dwię boczne skoŚnę
kieszęnie' w Ęlnej prawej nogawce kięszeń zapinana trójkątna patką na zatrzask, na bokach nogawek naszyte
dwie kieszęnie nakładanę przykryte patkami zapinanymi na zattzaski. Dół nogawek wykończony o-brębem.
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor moro
- bawełna około 630ń,

- zatrzaski mosiężne

5.

poliester około 37Yo

Spodnie ochronne letnie trekkingowe - męskie 19 sŻ.

opis: Profilowane kolana' dwie przednie skośne kieszęnie. Dwie lub jedna boczra kieszęń. Regulacja
i po *e*n!t.rń;

szerokości dofu nogawki za pomocą paska na rzep. Wzmocnięnia na kolanach' poŚladkach
stronie u dofu nogawek.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza'.
-kolor ciemna oliwka, wzmocnienia w kolorze czarnym. Materiał szybkoschnący, elastyczny, lekki, oddychający
typu extendo lub równowazny.

6.

Spodnie ochronne zimowe typu sukno- męskie 7 szt.

opis: Iftój klasyczny prosty, w przodach spodni dwię boczne skośne kieszenie, w tyłnych nogawkach kieszenię
zapinane patką na rzępę, na bokach nogawek naszyte dwie kięszenię nakładanę przyl<ryte

na rzepę. Dół nogawek wykończony obrębem.

płkami zapinanymi

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza'.
- kolor ciemna oliwka,
- materiał oddychający' zabezpieczający przed wiatrem wykonany z tkaniny
Ępu sukno. Materiał trójwarstwowy
składający się z zewnątrz z wytrzymałej tkaniny, wewnątrz tkanina typu polar, pomiedzy tymi warstwami
męmbrana poliuretanową spełniająca warunki: wodoszczelność:minimum 10000 mm ńz(j, oddychlność:
minimum 8000 gm2D4h

7.

Spodnie ochronne zimowe typu softschell lub równoważne

- męskie l2 sa.

opis: Krój klasyczny prosty, w przodach spodni dwię bocmę skośnękieszenie zapinane na zamek, na bokach
nogawek na wysokościuda wentyIacja zapinana na zamki. W pasie elastyczna glma wraz z paskiem z
regulatorem. Wzmocnienia w miejscach narazonych tlaprzetarcia (dół nogawek po wewnętrznej stronie, kolana,

pośladki). Dół nogawek wykończony listwą zapinaną
boczne na dole nogawki.

la

zatrzaski

z mozliwościąregulacji. Krótkie

zamki

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
kolor cięmna oliwka' wzmocnienia w kolorzę czamym
- materiał oddychający, zabezpieczający przed wiatrem wykonany z tkaniny typu softshell lub równowaznej.
Wewnątrz tkanina typu polar - fleęce lub równowazna. Pomiędzy tymi warstwami męmbrana spełniająia
warunki: wodoszczelność: minimum 8000 mm H2o, oddychalnoŚć: minimum 3oo} dm2D4h
-

8.

Spodnie ochronne zimowe - męskie - 4 szt.

opis: Profilowane kolana, rozpinany dół nogawek od zewnętrznej strony, dwie przednię skośnę kieszenię
zapinane na zamek bĘskawiczny. Regulacja szerokościdołu nogawki za pomocą paska na zatrzask.

Wzmocnienia na kolanach, pośladkach i po wewnętrznej stronie u dofu nogawek.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:

-

i

wodoodporny

z

membrana o

Spodnie proste klasyczne, spódnica typu ołówkowego na podszewce, marynarka

z

wykładanym

-kolor cięmna oliwka' wzmocnięnia w kolorzę czamym. Materiał wiatro

parametrach:

wodoszczęlność:minimum 10000 mm H2o,
oddychlność:minimum 8OOO glmzl24h.

UlYAGA:

Za sorty lv pozycjinr 3' 4, 5.6, 7. 8 nalez1.'Zapropono\.Yac taitą samą

9.
opis:

Ubranie ochronne (spódnica' spodnie' marynarka)

-7

c,enę

szt.

kołnierzem' zapinana na 3 guziki, kieszenie wpuszczane.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza

-

bawełna z domieszką poliestru ( materiał niepodatny na zagniecenia), kolor ciemna oliwka.

10. Bluzka - damska

16 szt.

opis: Bluzka damska z kołnięrzęm, zapinana na guziki, z długim rękawem
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - bawełna, kolor biały lub kremowy

l1. Bluza polar

100 lub równoważna _ damska 8 szt., męska 25szt.

opis: Bluza polarowa lub równoważnarozpirnrra ze stójką, zapięcie na zamek błyskawiczny, w dołach przodów
dwie boczne kieszenie zapinane na zamek bĘskawiczny' rękawy oraz dół bluzy wykończone ściągaczem' Na
lewej piersi wykonany haft: SLUZBA PARKU (22 szt.) i STRAZ PARKU (1 sŻ.), LEŚNICZY (3 szt.)'

PODLESNICZY (9 sń.) wykonany czciotlką Tahoma o wysokości9 mm, kolor haftu kremowy. Bez haftu na

lewej piersi 11 szt. SzczegóĘ dotyczące rozmiarów i napisów zostaną ustalone przy podpisaniu umowy.

Na lewym ramieniu haft wykonany wg załączonego wzol"ll. Czcionka haftu Tahoma 16 pkq intęrlinia l.
Wysokośćlogo dopasowana do wysokoŚci tekstu
Kolor haftu: litery kremowe; logo Żoho-czame.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- po|ar lub

równowaŻnao gramaturze

1O0 glm2,

kolor ciemna oliwka,
- nici dobrane do koloru tkaniny.
-

12. Koszula polar

-

męska 7 szt.

opis: Koszula polarowa męska' zapitana zprzodu na guziki' rękawy dfugie zakończone zapięcięm na guzik. Na
lewej piersi wykonany haft STRAZ PARKU (1 szt.)' LEŚNICZY (3 SZT.), PODLEŚNICZY (2 szt.) wykonany
czcionką Tahoma o wysokości9 mm, kolor haftu kremowy. Bęz haftu na lewej piersi 1 sŹ.

Na lewym ramieniu haft wykonany wg załączonego wzoru. Czcionka haftu Tahoma 16 pkt, intęrlinia l.
WysokoŚć logo dopasowana do wysokości tekstu
Kolor haftu: litery kremowe' logo Żoho-czamę.

Opis technicznv:

Tkanina zasadnicza
-

polar lub równoważna o gramaturze 100 glm2,
kolor ciemna oliwka,

Nici

- dobrane do koloru tkaniny.

UWA{JA:

Za

soĘ rv pozycji nr l I,
13. Koszulka

polo

12 nalezy' Zapropono}vac t?lką sa'ną cenę

-

damska 12 szt., męska

-

57 szt.

opis: Iłótki rękaw ze Ściągaczem, kołnierzyk, na lewej piersi wykonany haft SŁUZBA PARKU (5l szt.) i
STRAZ PARKU (4 sń.), LEŚNICZY (l2 sn.), PODLEŚNICZY (22
*yt onuny czcionką Tahoma' o
'a;SzczegóĘ dotyczące rozmiarów i
wysokoŚci 9 mm, koloi haftu kremowy. Bez haftu na lewej piersi l8 sń.
napisów zostatą ustalone przy podpisaniu umowy.

Na lewym ramieniu haft wykonany wg załączonego wzoru. Czcionka haftu Tahoma 16 pkt, interlinia l.
Wysokość logo dopasowana do wysokości teksfu

Kolor haftu: litery kremowe; logo Żóho-czamę'
Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza - splot materiału siatkowy, 1000ń bawełna' kolor ciemna oliwka

14. Fartuch roboczy

-

7szt.

opis: Długi rękaw, zapinany na guziki, dwię kięszenie bocme, kolor granatowy.
Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza
-

100o/o

bawełna

15. Buty damskie -

8

sŹ'

opis: Czółenka na obcasie typu słupek o wysokości4-6 cm
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - skóra licowana, kolor brązowy

16. Buty górskie - damskie 2

pary, męskie 9 par

opis: Wysoka cholewka, wysoki gumowy otok nad podeszwą' sznurowane
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - bydlęca skóra nubukowa brązowa z membraną o parametrach:
- wodoszczelność:minimum 10000 mm H2o'
- oddychlnoŚć: minimum 8O0O glm2/24h
Wkładka absorbująca uderzenia. Podeszwa twarda odporna na Ścieranię o głębokiej rzeźbie z właściwościami
Samoczyszczącymi.

17. Buty trekingowe - męskie

1

para

Opis: niska cholewka,, szlurowane
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza

_

bydlęca skóra nubukowabrązowa z membraną o parametrach:

minimum 10000 mm HZo'
- oddychlnoŚć: minimum 8}oo dm2l24h
- wodoszczelnoŚć:

Wkładka absorbująca uderzenia. Podeszwa twarda odporna na ścieranie o głębokiej rzeźbię z właściwościami
samoczyszczącymi.

18.

Ochraniacze na obuwie

-

11

par

opis: Zamek zprzodu, na całej długościukryty, pasek pod podeszwę buta o regulowanej dfugoŚci, Ściągacz u
góry ze Stoperem

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - materiał syntetyczny w kolorzę zielonym, odporny na uszkodzęnia. Pasek pod podeszwę

buta wykonany z paska gumowego zbrojonego.

19, Czapka

letnia -męska22 szt.

opis: Czapka typu frontowiec (z płaskim ukośnym daszkiem) z regulacją obwodu zĘłuczapk| kolor cięmna
oliwka

Opis techniczny:
Tkanina zasadticza - materiał oddychający i szybkoschnący typu AvionX lub równoważny'

20. Czapka zimowa polar

z daszkiem -męska 11 sa.

opis: Czapka z daszkięm z regulacją obwodu z ĘŁu czapki. kolor ciemna oliwka, nauszniki do ochrony uszu
chowane do wewnątrz

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza - poliester około 90oń, poliuretan około 10%

2l.

Czapka zimowa klasyczna _męska l

opis: Czapka zimowa włóczkowa
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza

- akrvl

I

l

szt.

o klasycznym kroju' kolor ciemna oliwka,

00%

22. Rękawice ochronne -męskie

Ż2 pary

opis: Rękawicę standardowę 5-cio palcowe polarowe, gumka w nadgarstku, od strony chwytnej umieszczony

pasek z warstwy poprawiającej chwytność.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - dzianina polarowa lub równoważna o gramaturze min. 20O !m2, posiadająca bardzo dobre
właściwoŚci termiczne, wytrzymała męchanicznie, elastyczna. Materiał absorbując wilgoć nie powinien tracić
właŚciwości cieplnych. Kolor ciemna oliwka.

23. Rękawice ochronne

robocze

_69par

opis: Rękawice standardowę 5-cio palcowe.
Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza - strona chwytna dłoni - dwoina bydlęca, strona grzbietowa z drelichu bawełnianego, kolor
dowolny.

24. Rękawice ochronne

robocze (gumowe) -2 pary

opis: Rękawice standardowe 5-cio palcowe.
Opis techniczny:
Tkanina zasadricza - lateks i kauczuk, kolor dowolny.

25. Obuwie tekstylne profilaktyczne -

damskie I para

tŁuszcze roŚlinnę i zwierzęce, spody antypoślizgowe z profilem
ortopedycznym, cholewka oraz wyŚciółka wykonane z naturaLnej skóry, cholewka z perforacją, pasek

opis: Podeszwy odpome na oleje,
dwufunkcyj ny pr zekładany na piętę.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza - skóra naturalna, kolor biały

26. Spodnie - męskie 4 pary

opis: Spodnie w kolorze oliwkowozielonym, w przodach spodni dwię zakładki, kieszenie bocznę

przestębnowane na około 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jestprzedłuŻony o około 5 cm

i

skośne'
zakoirczony prosto.

Listewka lewa obrzucona' listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinanana guzik.
Opis technicznv

Tkanina zasadnicza:
- Kolor o|iwkowo-zielony wg zatwierdzonęgo wzoru
- Elana około 53oń' węłna około 45oń,Iycra około 2%,

27. Sweter

- męski

2 sŹ.

Opis: Sweter oliwkowo zielony, golf z krótkim zamkiem z obszyciami
Opis techniczny
- 30oń elastan

28. Półbuty męskie brązowe 2 pary
PółbuĘ na grubej zelówce typu ElPaso

29. Koszula długi rękaw - męska 2szt

opis: Koszula męska w kolorzę oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnięrz
na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem Ęłu. Przód lewy imitacja plisy
szęrokośćokoło 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o
ściętych rogach. Rękawy dfugie wszyte w mankiety o rogach okrągĘch zapitane na 2 guziki. Dół koszuli

podwinięty do spodu na aparacie około 0,7 cm.

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza

-biała, skład nie mniej niż 55 %obawełny,

Wkładka z naniesieniem
kołnięrz 2 warstwowy
l warstwa
- mankiet I warstwa
- plisa I warstwa
-

- stójka

Nici

- dobrane do

koloru tkaniny

Guziki
-

guziki w kolorzę tkaniny zasadniczej dwudziurkowe

30. Koszula krótki

rękaw

męska 2szt

Opis technicznv
Opis: Koszula męska w kolorze oliwkowozielonyIn z krótkim rękawem. z przodu zapinana na guziki. Kołnierz
na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy
szerokoŚć około 3,5 cm. Przód prawy podwinięty | + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o
Ściętych rogach. Rękawy krótkie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Dół koszuli
podwinięty do spodu na aparacie około 0,7 cm'

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza
- biała, skład nie

mniej niz 55 % bawełny,

Wkładka z naniesieniem
kołnierz 2 warstwowy
- stójka l warstwa
- mankiet I warstwa
-

-

plisa I warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki
-

guziki w kolorze tkaniny zasadniczej dwudziurkowe

3l.

Latarka czołowa 2szt.

Opis technicznv
- Jasnośćświatłado 100 lm

- Zasięg do 90m
- Czas pracy do 25 godz.
- PyłoszczelnoŚć, wodoszczelność, odpornośćna zginanie
- Regulacja kąta nachylenia l 80o

UWAGA:
Zamawiający nie określaszczegółowych rozmiarów w/w sortów z uwagi na to. iż ustalenie rozmiarów
nastąpi przez Wykonawcę w porozumieniu zZamawia-iącyn.

Wzórhaftu (koszulka poloo bluza polar l00, koszula polar l00) na lewym ramieniu

Gorczanslqi
Park Nar*dr:w';

Wzór logo Parku (polar 300, kurtka przeciwdeszczowa z podpinką) na lewym ramieniu

Wymiary:
- wysokość8 cm
_

szerokość8 cm

Gart fu7

