
Załącznik Nr 4 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Pomoc finansowa dla gmin na 

zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi„ jest zakup 

i dostawa: 

 

1. UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE 

1) ubranie nowe 

2) kolor granatowy 

3) ubranie składające się z kurtki oraz spodni 

4) posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 

tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.) 

5) wyposażone w taśmy odblaskowe perforowane zwiększające przepuszczalność 

powietrza 

6) spełniające wymagania normy PN-EN 469:2005 na poziomie ochrony 2 zarówno 

przed promieniowaniem cieplnym jak i kontaktem z płomieniem 

7) wykonane w technologii 3-warstwowej: 

⎯ tkanina zewnętrzna o składzie 75% włókien m-aramidowych, 23% 

włókien p-aramidowych i 2% włókien antystatycznych, 

⎯ membrana paroprzepuszczalna na podkładzie aramidowym bi-component 

ePTFE o składzie nie mniejszym niż 33% włókien p-aramidowych, 

⎯ tkanina wewnętrzna o składzie nie mniejszym niż 50% włókien m-

aramidowych, 

⎯ waga układu warstwowego nie większa niż 480 g/m² 

8) kurtka wyposażona w suwak awaryjny rozpinany od góry 

9) kurtka wyposażona w dwie kieszenie na radiotelefon przenośny umieszczone 

symetrycznie na lewej i prawej piersi oraz dwie kieszenie główne zewnętrzne 

10) spodnie wyposażone w szelki z płynną regulacją długości 

11)  spodnie wyposażone w dwie kieszenie udowe zewnętrzne 

12)  posiadające wskaźnik oporu pary wodnej Ret poniżej 15 m2 Pa/W 

13)  ilość / rozmiar: 

⎯ 1x Wzrost 182, Obwód klatki piersiowej 100-108, Obwód pasa 88-96 

⎯ 1x Wzrost 176, Obwód klatki piersiowej 100-108, Obwód pasa 88-96. 

 

 

2.   BUTY STRAŻACKIE BOJOWE STRAŻAK ( GUMOWE ) 

 

1) odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV 



2) podeszwy odporne na działanie wyższych temperatur oraz olejów 

3) podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem 

4) wierzch i spód buta wykonany z gumy 

5) podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J 

6) podeszwa antyprzebciowa wytrzymałość nacisku 1100N 

7) ochrona przed płomieniami i promieniowaniem cieplnym HI3 

8) wyciągany wkład w postaci skarpety filcowej 

9) wysokość butów co najmniej: 35 cm 

10)  kolor: żółty/czarny 

11)  posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP 

12)  ilość / rozmiar: 

⎯ 2x 42 

⎯ 5x 43 

⎯ 1x 44 

3.  KURTKA STRAŻACKA "SZTORMIAK"  

1) kolor czarny  

2) wodoodporna tkanina poliamidowa w formie kurtki 3/4 z kapturem 

3) z przodu  zapinany na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na taśmę 

samosczepną rękawy wykończone ściągaczem wykonanym z tkaniny 

zasadniczej i gumy wciągniętej w środek  

4) rękawy wyposażone dodatkowo w zapinkę na taśmę samosczepną, 

5) kołnierz sztormiaka z kieszenią na kaptur  

6) w pasie sztormiaka znajduje się tunel ze sznurkiem zakończonym stoperami 

7) u dołu na całym obwodzie zestaw dwóch taśm ostrzegawczych (odblaskowej 

srebrnej i żółtej fluorescencyjnej) 

8) taśma odblaskowa znajduje się powyżej taśmy żółtej 

9) na wysokości piersi z przodu i z tyłu — zestaw taśm ostrzegawczych 

10)  na lewej piersi na żółtej tkaninie ostrzegawczej o wymiarach 5 x 15 cm napis 

STRAŻ, mocowany za pomocą taśmy samosczepnej 

11)  z tyłu pod taśmami ostrzegawczymi napis STRAŻ, o wymiarach 12 x 34 cm na 

żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany za pomocą taśmy samosczepnej na 

całym obwodzie 

12)  taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ — litery w kolorze czarnym wykonane na 

tkaninie w kolorze ostrzegawczym fluorescencyjnym żółtym 

13)  ilość / rozmiar: 

⎯ 3x L 

⎯ 2x XL 

 

 

4.WĄŻ TŁOCZNY W75 

1) Średnica wewnętrzna [mm]: 75  

2) Długość [m]: 20  

3) Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 

4) Ciśnienie rozrywające [MPa]: 5 

5) oplot - 100% przędza poliestrowa 



6) wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna 

7) zakres temperatury pracy od -40°C do +100°C 

8) posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP, 

9) ilość - 5szt.  

 

5.WĄŻ TŁOCZNY W52 

1) Średnica wewnętrzna [mm]: 52 

2) Długość [m]: 20 

3) Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5 

4) Ciśnienie rozrywające [MPa]: 5 

5) oplot - 100% przędza poliestrowa 

6) wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna 

7) zakres temperatury pracy od -40°C do +100°C 

8) posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP 

9) ilość - 2szt.  

 

 

 

 

 


