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LP Zakres wyposażenia J.m. 
Ilość do 
zakupu 

Opis 

1 

Kurtka uniwersalna 
wielosezonowa 
dwukolorowa z 

odblaskami (oddychająca) 

szt. 25 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, odporna 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na 
identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na 
dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina 
wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot 
OXFORD, powlekany PU, gramatura 255 g/m². Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z 
wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana Kolor kurtki - dwukolorowa: żółć lub 
pomarańcz z granatem lub szarością. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, która po 
odpięciu rękawów z jeden strony może stanowić kamizelkę odblaskową lub po odwróceniu jest 
pikowanym bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% 
PES/CO. 

2 
Czapka letnia 
(patrolówka) 

szt. 33 Posiada wysokiej jakości amortyzator z ABS. Sześć paneli wentylacyjnych. Poliester, bawełna. 

3 
Czapka zimowa 
(patrolówka lub 

dzianina) 
szt. 33 Wykonanie: dzianina lub materiał jak na patrolówce letniej tylko czapka z podszewką. 
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4 
Okulary ochronne 
przeciwsłoneczne 

szt. 40 

Do prac mechanicznych (szlifowanie, tokarstwo, frezowanie), Ochrona przed porażeniem łukiem 
elektrycznym (pochłania 100% UV), Do użytku na zewnątrz, gdy światła słoneczne i oślepiające źródła 
światła mogą być przyczyną zmęczenia oczu, zatrzymuje 100% promieni UV, Regulowany odpinany 
zaczep taśmy Flexicord, regulowane zauszniki z 5 różnymi kątami pochylenia i 4 ustawieniami 
długości zausznika, Regulowany siodełkowy 
mostek nosowy dla lepszego dopasowania do kształtu nosa, Szare, poliwęglanowe soczewki, 
powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniami i odporna na zamglenie, Jakość optyczna: klasa 1 (bez 
zniekształceń), Przepuszczalność widocznego światła = 22%, Norma: EN 166:1995, EN 170:1992 i EN 
172:1995, Świadectwo Jakości: ISO 9001, kolor szybki: szary kolor oprawki: czarny, odporność na 
temperturę: do 80°C 

5 
Kurtka przejściowa z 

kapturem żółta z 
odblaskami 

szt. 3 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, odporna 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na 
identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na 
dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina 
wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot 
OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m². Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z 
wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana, na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów.  
Kolor kurtki żółty.Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 

6 
Kurtka zimowa z 
kapturem żółta z 

odblaskami 
szt. 3 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, odporna 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na 
identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na 
dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina 
wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot 
OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m². Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z 
wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana, na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów. 
Kolor kurtki żółty. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, która po odpięciu rękawów z 
jeden strony może stanowić kamizelkę odblaskową lub po odwróceniu jest pikowanym 
bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 
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7 
Bluza ostrzegawcza  
żółta z odblaskami 

szt. 6 

Wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o bardzo dobrych parametrach, wyposażona w wiele 
kieszeni w tym kieszeń zewnętrza na identyfikator. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-
,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. 
Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Kolor żółty z ciemnymi wstawkami na łokciach.Na 
plecach nadruk z nazwą firmy. 

8 
Spodnie ostrzegawcze - 

ogrodniczki żółte z 
odblaskami 

szt. 6 

Spodnie ostrzegawcze przeznaczone również do ochrony przed deszczem i zimnem, oddychające. 
Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC.Zapięcie na szybko wypinające sie klamry. Elastyczne 
wykończenie z tyłu. Kieszeń na klatce piersiowej. Czarne wykończenia na kolanach. Materiał: 100% 
poliester 300D, splot Oxford, wykończenie plamoodporne,190g powleczenie PU, Nylon 60g, Kolor 
żółty. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 

9 
Spodnie ostrzegawcze - 
ogrodniczki ocieplane 

żółte z odblaskami 
szt. 3 

Spodnie ostrzegawcze przeznaczone również do ochrony przed deszczem i zimnem, oddychające. 
Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Zapięcie na szybko wypinające sie klamry. Elastyczne 
wykończenie z tyłu. Kieszeń na klatce piersiowej. Czarne wykończenia na kolanach. Materiał: 100% 
poliester 300D, splot Oxford, wykończenie plamoodporne,190g powleczenie PU, Nylon 60g/ocieplina 
170g, Kolor żółty. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 

10 
Bluza dresowa (polar) 

żółta 
szt. 3 

Lekki, szybkoschnący, zapewniający doskonały komfort. 3 kieszenie oraz element odblaskowy z tyłu. 
Przedni zamek na całej długości. Płaskie szwy. Żółty. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Wykonanie z 
tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie 
temperatury prania - 85 ᵒC. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 
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11 Koszulka polo żółta szt. 6 
Wykonanie 100% bawełna. Barwniki o dużej odporności na detergenty. Podwójne przeszycia na 
ramionach i spodzie koszulki. Zapinana na dwa guziki. Ściągacze na rękawach.Na plecach nadruk z 
nazwą firmy.  

12 T-shirt żółty szt. 6 
Wykonana z tkaniny: 100% bawełna 150g/m. Barwniki o dużej odporności na detergenty. Kolor 
żółty. Na plecach nadruk z nazwą firmy. 

13 
Czapka zimowa żółta 

(patrolówka lub 
dzianina) 

szt. 3 
Wykonanie: dzianina lub materiał jak na patrolówce letniej tylko czapka z podszewką, Kolor czapki 
żółta. 

14 
Czapka letnia żółta 

(patrolówka) 
szt. 3 Posiada wysokiej jakości amortyzator z ABS. Sześć paneli wentylacyjnych. Poliester, bawełna, Żółta 
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15 
Rękawice ostrzegawcze 

żółte 
para 3 Rękawice ostrzegawcze ochronne ze skóry ocieplane.  Wykończenie ostrzegawcze. 

16 Ochronniki słuchu szt. 50 
Ochronniki słuchu w żółtym kolorze z czarnymi dodatkami, regulowany kabłąk, spełnia normę EN-
352-1, Poziom tłumienia SRN 27 dB 

17 Rękawice robocze para 200 Gumowo bawełniane (powlekane). 

18 
Bluza robocza z 

odblaskami kolor 
"praktyczny" 

szt. 66 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, 
odporna na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Na 
łokciach wzmocnienia z odpornej na przetarcie tkaniny OXFORD.Odblaski na plecach, rękawach i 
piersiach.wyposażona w wiele kieszeni w tym kieszeń zewnętrza na identyfikator. Wykończenie 
plamoodporne.Na plecach nadruk z nazwą firmy.  
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19 

Spodnie robocze - 
ogrodniczki z 

odblaskami kolor 
"praktyczny" 

szt. 66 
Szelki szybko zapinane, elastyczne z tyłu. Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, 
brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Gramatura: 
255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Na kolanach pośladkach wzmocnienia .Odblaski na nogawkach. 

20 
Fartuch roboczy 
(warsztatowy) 

szt. 14 
Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, 
odporne na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. 
Długi rekaw, trzy kieszenie, zapinanny na guziki. Kolor ciemny. 

21 Koszula flanelowa szt. 132 100% bawełna, długi rękaw. 

22 T-shirt szt. 66 
Wykonana z tkaniny: 100% bawełna 150g/m. Barwniki o dużej odporności na detergenty. 
Kolor"praktyczny". Na plecach nadruk z nazwą firmy. 
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23 
Kurtka przejściowa z 

kapturem i odblaskami 
szt. 33 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, odporna 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na 
identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na 
dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina 
wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym. Materiał wierzchni kurtki: 100% poliester 300D, splot 
OXFORD, powlekany PU, gramatura 190 g/m². Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z 
wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana na plecach i piersiach wzdłuż rękawów. 
Kolor kurtki - "praktyczny" granaty, brązy szarości. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 
g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO 

24 
Kurtka zimowa z 

kapturem z odblaskami 
szt. 33 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwała, niespieralna, odporna 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC.Kieszenie: min. 10, w tym kieszeń na telefon i zewnętrzna na 
identyfikator. Kaptur z daszkiem, chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem. Kurtka zapinana na 
dwustronny zamek błyskawiczny kryty listwą, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami. Tkanina 
wierzchnia z wykończeniem plamoodpornym.  Podpinka siatkowa, chyba, że materiał wierzchni z 
wklejoną membraną. Taśma odblaskowa, certyfikowana na plecach i piersiach, wzdłuż rękawów. 
Kolor kurtki - "praktyczny", granaty, brązy szarości. Ocieplenie kurtki stanowi dwustronna podpinka, 
która po odpięciu rękawów z jeden strony może stanowić kamizelkę odblaskową lub po odwróceniu 
jest pikowanym bezrękawnikiem. Na plecach nadruk z nazwą firmy. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 
50/50% PES/CO 

25 
Kamizelka ocieplana z 

odblaskami 
szt. 33 

Wykonanie z tkaniny o właściwościach wodo-,olejo-, brudoodpornych. Trwałe, niespieralne, odporne 
na wysokie temperatury prania - 85 ᵒC. Gramatura: 255 g/m 2, Skład: 50/50% PES/CO. Podszewka z 
poliesteru. Kołnierz: stójka zapinany na zatrzaski. Zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny pod 
listwą na zatrzaski. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na rzep oraz 2 
kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane na zamek. 2 górne kieszenie nakładane (telefon) na 
klatce piersiowej z kontrafałdami zapinane na rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. 
Wewnętrzne ochronne główki rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte 
elastyczne gumki. Ochrona nerek. Odblaski na plecach i piersiach. Na plecach nadruk z nazwą firmy. 
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26 
Buty gumowe 

ocieplane 
para 38 

Wykonane z mieszanki nitrylu i PCV, olejoodporna podeszwa z urzeźbieniem chroniącym przed 
poślizgiem, ocieplenie w formie wkładki, zapewniająca ciepło, absorpcja uderzeń pod piętą, zgodne z 
normą EN 20347, noski wzmacniane kompozytowo. 

27 
Rękawice 

wodoodporne robocze 
ocieplane 

para 33 Z gumy lub materiału wodoodpornego z ociepleniem w środku. Zaciskany mankiet. 

28 
Rękawice gumowe 

robocze  
para 33 Wykonane z gumy lub materiału wodoodpornego, trwałe. 

29 

Buty robocze letnie 
podeszwa 

olejoodporna z 
kompozytowymi 
wzmocnieniami 

para 33 

Podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne 
rozpuszczalniki nie rysuje powierzchni bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe doskonała 
giętkość i elastyczność, również w 
niskich temperaturach lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża bardzo 
odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, wierzch obuwia wykonany z wysokiej jakości skór 
nubukowych o wysokiej przepuszczalności pary wodnej z wstawkami z oddychającego materiału 
podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej wzmocnione 
kompozytową ochroną zabezpieczającą przed urazami, wyposażone w higroskopijną wyściółkę, 
posiadającą dobre właściwości przeciwpotne antyelektrostatyczne. 
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30 

Buty robocze zimowe 
podeszwa 

olejoodporna z 
kompozytowymi 
wzmocnieniami 

para 33 

Podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne 
rozpuszczalniki nie rysuje powierzchni bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe doskonała 
giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie 
łagodzi nierówności podłoża bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, wierzch obuwia 
wykonany z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokiej przepuszczalności pary wodnej z 
wstawkami z oddychającego materiału podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności 
pary wodnej wzmocnione kompozytową ochroną zabezpieczającą przed urazami, wyposażone w 
higroskopijną wyściółkę, posiadającą dobre właściwości przeciwpotne antyelektrostatyczne.  

31 Nakolanniki para 33 Żelowe z paskami mocującymi. 

32 
Koszula flanelowa - 

wykonanie 
elektrostatyczne 

szt. 28 

Produkty spełniające wcześniej wymienione warunki oraz warunek elektrostatyczności. 

33 
T-shirt - wykonanie 

elektrostatyczne 
szt. 14 
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34 

Kurtka przejściowa z 
kapturem z odblaskami 

- wykonanie 
elektrostatyczne 

szt. 7 

35 

Kurtka zimowa z 
kapturem z 

odblaskami- wykonanie 
elektrostatyczne 

szt. 7 

36 

Kamizelka ocieplana z 
odblaskami - 
wykonanie 

elektostatyczne 

szt. 7 

37 
Rękawice robocze - 

odporne na produkty 
naftowe 

para 14 Spełniają warunek pracy przy produktach naftowych 
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38 Ręcznik szt. 66 Bawełna 100% 

39 
Mydło/pasta BHP 

grube ziarno 
op. 198 W tubie lub pudełku, waga opakowania ok. 150-200 g. 

40 Krem do rąk op. 198 W tubie opakowanie ok. 150-200 g 

41 
Komplet ochronny do 
spawania 

kpl. 2 Rękawice, fartuch, przyłbica 
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42 
Komplet do pracy w 
środowisku kwasowym 

kpl. 2 Rękawice, fartuch, oslona na twarz 

43 
Komplet do pracy na 

wysokości 
kpl. 4 

Szelki bezpieczeństwa dwa punkty zaczepu, urządzenie samozaciskowe, lina robocza, kask 
ochronny.  

44 
Rękawice dielektryczne 

20 kv 
para 4   

45 

Kamizelki odblaskowe 
dla pracowników i 

gości 
szt. 100 Materiał nieprześwitujący, zapięcie na dwa rzepy, przynajmniej dwa paski odblaskowe 
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Lp. Opis Minimalne wymagania  

1.  Przedmiot zamówienia Ubrania służbowe i robocze oraz wyposażenie BHP 

2.  Ilość: wg wykazu  Dostawa do dnia: 05.11.2012 r. 

3.  Przeznaczenie Do realizacji zadań służby lotniskowych. 

4.  Wymagania ogólne Zawarte w załączniku 

5.  Spełniane normy i certyfikaty Zawarte w załączniku 

6.  Gwarancja, serwis 
a) Gwarancja dotycząca wyrobu, zapewniona na okres przewidziany przez dostawcę lub producenta. Przy rozbieżności 

terminów brany pod uwagę termin dłuższy, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. 

 

 


