OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej
w Płocku w 2020 roku zgodnie ze wzorami umundurowania określonymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków
identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) Dz. U. z 1998 roku Nr. 112, poz. 713. z późn. zm.

Przedmiot zamówienia podzielono na 16 zadań:
Nazwa elementu
umundurowania

Opis elementu umundurowania

Zapotrzebowanie
(ilość)

ZADANIE 1
Czapka
garnizonowa

Okrągła z daszkiem w kolorze ciemnogranatowym
z potrójnym otokiem w
szachownicę w kolorze żółto-granatowym, paskiem skórzanym w kolorze czarnym oraz
metalowym stylizowanym wizerunkiem orła w koronie w kolorze żółtym z napisem
STRAŻ MIEJSKA.
Okrągła z daszkiem w kolorze ciemnogranatowym z potrójnym otokiem w
szachownicę w kolorze żółto-granatowym, paskiem skórzanym w kolorze czarnym oraz
metalowym stylizowanym wizerunkiem orła w koronie w kolorze żółtym z napisem
STRAŻ MIEJSKA. Z jednym galonem na daszku w kolorze żółtym

1 sztuka

1 sztuka

ZADANIE 2
Czapka letnia

Z daszkiem w kolorze ciemnogranatowym, typ sportowy „baseball”, po obwodzie otok
z potrójną szachownicą w kolorze żółtogranatowym z przodu czapki stylizowany,
haftowany wizerunek orła w koronie w kolorze żółtym z napisem STRAŻ MIEJSKA,
posiadająca miękki potnik, w tył czapki wszyta zapinka służąca do regulacji obwodu
czapki, daszek usztywniony odporny na pęknięcia, deformację i załamania.

26 sztuk

ZADANIE 3
W kolorze czarnym (dziana) i stylizowanym, haftowanym wizerunkiem orła w koronie
w kolorze żółtym z napisem STRAŻ MIEJSKA.

Czapka
zimowa

23 sztuki

Przykładowy wzór czapki zimowej

ZADANIE 4

Kurtka moro

W kolorze ciemnogranatowym wykonana z elanobawełny. Siedem kieszeni
zewnętrznych naszywanych z kontrafałdami pośrodku kieszeni ( z przodu kurtki cztery:
dwie górne i dwie dolne, na prawym rękawie na wysokości ramienia: jedna, na lewym
rękawie dwie: jedna na wysokości ramienia, druga poniżej) z patkami zapinanymi na
rzepy. U góry na wysokości lewej piersi nad kieszenią patka na odznakę identyfikacyjną
zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Wszyte naramienniki zapinane na
duże plastykowe guziki w kolorze kurtki. Kurtka zapinana na kryte listwą guziki jw.
Rękawy zakończone mankietami zapinanymi na guziki jw. W części tylnej na wysokości
nerek wszyty ściągacz. Na rękawach pod patkami na kieszeniach naszyte haftowane
emblematy Straży Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu). Na plecach i u góry na
wysokości prawej piersi nad kieszenią w jednej linii napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze
czarnym na żółtym odblaskowym tle. Napisy odblaskowe mocowane do kurtki rzepem
(możliwość odpięcia w przypadku prania). Litery dostosowane wielkością do
powierzchni tła – fotografia napisu w załączeniu
(5 szt. o kroju damskim i 18 szt. o kroju męskim)

23 sztuki

Spodnie moro

W kolorze ciemnogranatowym wykonane z elanobawełny (kolor i materiał identyczny
jak kurtka moro). Pięć kieszeni zewnętrznych ( dwie naszywane z kontrafałdą pośrodku
kieszeni na wysokości ud, dwie u góry skośne wpuszczane i jedna wpuszczana w tylnej
prawej części u góry) z patkami zapinanymi na rzepy. Spodnie z wszytym paskiem
zapinanym na plastykowy guzik oraz z wszytymi po bokach zapięciami specjalnymi
regulującymi obwód pasa, szerokie szlufki na pas główny rozmieszczone symetrycznie,
wszyte wzmocnienia siedzenia i kolan, nogawki zakończone ściągaczem i zapinane na
rzep. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Spodnie bez szelek.
(20 szt. o kroju damskim i 26 szt. o kroju męskim)

46 sztuk

ZADANIE 5

Kurtka
uniwersalna
krótka

W kolorze ciemnogranatowym, bez bezrękawnika wykonana z tkaniny
nieprzemakalnej odpornej na użytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych z
podszewką w kolorze kurtki lub czarnym. Na zewnątrz kurtki naszyte dwie dolne skośne
kieszenie kryte zasuwane na zamki błyskawiczne, jedna kieszeń wewnętrzna zasuwana
suwakiem błyskawicznym. Kołnierz w postaci stójki z chowanym kapturem. U góry na
wysokości lewej piersi patka na metalową odznakę identyfikacyjną (odznaka
mocowana na wkręt). Kurtka zapinana na suwak błyskawiczny kryty listwą zapinaną na
napy. Naramienniki zapinane na małe metalowe guziki w kolorze żółtym ze
stylizowanym wizerunkiem orła w koronie. U dołu kurtki i na zakończeniach rękawów
wszyte ściągacze. Szerokie szlufki na pas główny rozmieszczone symetrycznie. Na
rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia umieszczone i naszyte haftowane
emblematy Straży Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu). Na plecach i u góry na
wysokości lewej piersi w jednej linii napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym na żółtym
odblaskowym tle. Litery dostosowane wielkością do powierzchni tła. Napisy
odblaskowe mocowane do kurtki rzepem (możliwość odpięcia w przypadku prania) –
fotografia napisu w załączeniu. UWAGA: wzbogacenie kurtki na plecach, piersi i
rękawach o elementy odblaskowe w postaci lamówki w kolorze żółtym.
(7 szt. o kroju damskim i 15 szt. o kroju męskim)

Przykładowy wzór kurtki uniwersalnej krótkiej

22 sztuki

ZADANIE 6

Spodnie BDU

W kolorze ciemnogranatowym, wyposażone w pięć kieszeni zewnętrznych (dwie górne
skośne z patkami, dwie dolne na udach z patkami, jedna kieszeń tylna z patką) zapinane
na rzepy, spodnie w pasie zapinane na plastykowy guzik w kolorze spodni, po bokach
metalowe zapięcia specjalne regulujące obwód pasa, szerokie szlufki na pas główny
rozmieszczone symetrycznie, rozporek zasuwany suwakiem błyskawicznym kryty plisą,
wszyte wzmocnienia siedzenia i kolan, nogawki proste umożliwiające noszenie spodni
z półbutami, na klapce kieszeni udowej haftowany napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze
żółtym. UWAGA: wzbogacenie spodni polowych po stronach bocznych (zewnętrznych)
o elementy w postaci lamówki w kolorze żółtym.
(33 szt. o kroju damskim i 53 szt. o kroju męskim)

86 sztuk

Przykładowy wzór napisu i lamówki

ZADANIE 7

Koszulo - bluza

Koszula polowa w kolorze ciemnogranatowym na krótki rękaw zapinana na
plastykowe guziki w kolorze koszuli, na przodzie u góry koszuli naszyte kieszenie z
kontrafałdą po środku z patkami zapinanymi na małe plastykowe guziki w kolorze
koszuli, wszyte naramienniki na dystynkcje w kolorze koszuli zapinane na guziki jw. Na
lewej piersi nad kieszenią lub na kieszeni dodatkowa patka w kolorze koszuli na
metalową odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Na
rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia naszyte haftowane emblematy
Straży Miejskiej w Płocku. Na kołnierzyku po lewej stronie w dwóch rzędach
umieszczony haftowany napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym. UWAGA:
wzbogacenie koszuli polowej na plecach o element w postaci lamówki w kolorze
żółtym. (36 szt. o kroju damskim i 61 szt. o kroju męskim)

97 sztuk

Przykładowy wzór napisu na kołnierzyku

Koszulo –
bluza

Koszula polowa w kolorze ciemnogranatowym na długi rękaw zapinana na plastykowe
guziki w kolorze koszuli, na przodzie u góry koszuli naszyte kieszenie z kontrafałdą po
środku z patkami zapinanymi na małe plastykowe guziki w kolorze koszuli, wszyte
naramienniki na dystynkcje w kolorze koszuli zapinane na guziki jw. Na lewej piersi nad
kieszenią lub na kieszeni dodatkowa patka w kolorze koszuli na metalową odznakę
identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Na rękawach w
odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia naszyte haftowane emblematy Straży
Miejskiej w Płocku. Na kołnierzyku po lewej stronie w dwóch rzędach umieszczony
haftowany napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym. UWAGA: wzbogacenie koszuli
polowej na plecach o element w postaci lamówki w kolorze żółtym.
(25 szt. o kroju damskim i 29 szt. o kroju męskim)

54 sztuki

ZADANIE 8

Koszula biała

Koszula biała

Koszula na krótki rękaw, wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55%
bawełny, kołnierzyk zapinany na jeden mały plastykowy guzik w kolorze koszuli, z tyłu
karczek i kontrafałda. Na przodzie u góry koszuli naszyte kieszenie z kontrafałdą po
środku z patkami zapinanymi na małe plastykowe guziki w kolorze koszuli, wszyte
naramienniki w kolorze koszuli zapinane na guziki jw. U góry na wysokości lewej piersi
nad kieszenią patka w kolorze koszuli na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep
(odznaka mocowana na wkręt). Koszula z listwą przednią zapinana na guziki jw. Na
rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia naszyte haftowane emblematy
Straży Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).
(2 szt. o kroju damskim i 7 szt. o kroju męskim)
Koszula na długi rękaw, wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55%
bawełny, kołnierzyk zapinany na jeden mały guzik w kolorze koszuli, z tyłu karczek i
kontrafałda, gładka bez pagonów, kieszeni i klapki na odznakę identyfikacyjną. Zapinana
na małe guziki w kolorze koszuli.
(3 szt. o kroju damskim i 8 szt. o kroju męskim)

9 sztuk

11 sztuk

ZADANIE 9

Koszulka
do moro

Bawełniana typu T-shirt w kolorze ciemnogranatowym wykonana z bawełny (100%) na
krótki rękaw. Z przodu po lewej stronie na wysokości piersi naszyta gładka bez
kontrafałdy kieszeń z patką zapinaną na rzep, nad kieszenią wszyta patka na odznakę
identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Wszyte naramienniki
zapinane na rzep, ramiona wzmocnione z tkaniny bawełnianej, wzmocniony ściągacz
przy szyi. Na rękawkach naszyte haftowane emblematy Straży Miejskiej w Płocku. Na
plecach bezpośrednio na koszulce w dwóch liniach napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze
żółtym. Przykładowy wzór koszulki

96 sztuk

Przykładowy wzór koszulki T-shirt

ZADANIE 10

Ocieplacz

Bluza typu polar w kolorze ciemnogranatowym, zasuwana na suwak błyskawiczny, dwie
kieszenie boczne zasuwane na suwak, dół polaru i zakończenia rękawów z mocnymi nie
rozciągającymi się ściągaczami, na lewej piersi naszyta kieszeń z patką, zapinana na rzep
oraz dodatkową patką na metalową odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka
mocowana na wkręt). Na ramionach i łokciach naszyte wzmocnienia w kolorze polaru,
naramienniki na dystynkcje zapinane na rzep. Nad kieszenią umieszczoną na lewej
piersi oraz na plecach bezpośrednio na polarze w dwóch liniach haftowany napis
STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym. Na rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca
wszycia umieszczone i naszyte haftowane emblematy Straży Miejskiej w Płocku.
UWAGA: wzbogacenie polaru z przodu i na plecach o elementy w postaci lamówki w
kolorze żółtym.

Przykładowy wzór bluzy typu polar

41 sztuk

ZADANIE 11
Golf

W kolorze czarnym bawełniany długi rękaw, stójka i mankiety golfa zakończone
ściągaczami, na stójce po lewej stronie haftowany napis w dwóch rzędach STRAŻ
MIEJSKA w kolorze żółtym - jak przy koszulo – bluzach.

50 sztuk

ZADANIE 12
Półbuty
męskie

W kolorze czarnym, lekkie, funkcjonalne, wykonane ze skóry naturalnej, wiązane na
sznurówki w kolorze butów, elastyczna antypoślizgowa odporna na ścieranie i pękanie
podeszwa, odporne na działanie różnych warunków atmosferycznych, odkształcanie,
zagniatanie i pękanie. Wysokość obcasa do 2,5 cm, wkładka klejona na całej
powierzchni buta.

33 pary

ZADANIE 13
Półbuty
damskie

W kolorze czarnym, lekkie, funkcjonalne, wykonane ze skóry naturalnej, wiązane na
sznurówki w kolorze butów, elastyczna antypoślizgowa odporna na ścieranie i pękanie
podeszwa, odporne na działanie różnych warunków atmosferycznych, odkształcanie,
zagniatanie i pękanie. Wysokość obcasa do 2,5 cm, wkładka klejona na całej
powierzchni buta.

18 par

ZADANIE 14
W kolorze czarnym, wykonane z naturalnej skóry i nylonu, wodoodporne, lekkie,
funkcjonalne, elastyczne, odporne na odkształcanie, zagniatanie i pękanie. Elementy
sznurowania nierdzewne, podeszwa antypoślizgowa odporna na działanie kwasów, olei,
smarów, wysokich temperatur, wyposażone we wkładkę antybakteryjną i wkładkę w
podeszwie zapobiegającą jej przebiciu. Cholewki wysokie, system szybkiego wiązania.

Obuwie
taktyczne

34 pary

Przykładowy wzór obuwia taktycznego

ZADANIE 15
Rękawiczki
skórzane

W kolorze czarnym, pięciopalcowe, skórzane w wersji ocieplanej.

24 pary

ZADANIE 16
Skarpety letnie W kolorze ciemnogranatowym lub czarnym z bawełny zakończone ściągaczem.

418 pary

W kolorze ciemnogranatowym lub czarnym z bawełny zakończone ściągaczem.

130 pary

Skarpety
zimowe

Emblemat Straży Miejskiej w Płocku

Wymagania Zamawiającego:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

W zakresie dostaw: czapek letnich typu baseball, umundurowania specjalnego (kurtki i spodnie moro), kurtek
uniwersalnych, spodni BDU, koszulo-bluz, koszul białych, koszulek T-shirt, ocieplaczy, golfów wyłoniony
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego po jednej sztuce ww.
elementów umundurowania w rozmiarach uzgodnionych między Stronami, a które są stosowane u Wykonawcy
(wg. tabeli wymiarów Wykonawcy) w celu uaktualnienia imiennej „rozmiarówki” przez poszczególnych
strażników Straży Miejskiej.
W przypadku złożenia oferty na obuwie służbowe wybrany Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt
dostarczyć do siedziby Zamawiającego po jednej parze obuwia w celu uaktualnienia imiennej numeracji przez
poszczególnych strażników Straży Miejskiej (numeracja obuwia uzgodniona z Zamawiającym).
Przedmioty umundurowania powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.
w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 713 z późn. zm. oraz z ww. opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza aby w dołączonych do oferty wzorach przedmiotu zamówienia na elementach
umundurowania na których wymagane są emblematy Straży Miejskiej w Płocku inne emblematy SM jednakże
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dołączenia przynajmniej jednego emblematu Straży Miejskiej w
Płocku zgodnie z załączonym wzorem.
Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2020 roku.
Termin wskazany w ust. 5 powyżej jest ostatecznym terminem realizacji zamówienia i musi uwzględniać
ewentualne zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje poszczególnych elementów umundurowania dot. m.in.
niezgodności rozmiarów, braków ilościowych, wykonania niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz
przesłanymi wzorami.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być
mniejszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia elementów umundurowania do siedziby Zamawiającego.
Załączone wzory elementów umundurowania które zostały wybrane Zamawiający zwróci Wykonawcom
dopiero po zakończeniu realizacji zamówienia w celu ich porównania z dostarczonymi elementami w zakresie
zgodności
z wzorami poszczególnych elementów umundurowania zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, natomiast
oferty, które nie zostały wybrane, Wykonawcy odbierają od Zamawiającego na swój koszt.
Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia dostarczone będą na koszt Wykonawcy.
Elementy umundurowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zapakowane imiennie dla poszczególnych
funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru o przyjęciu bez
uwag dostarczonych wszystkich elementów umundurowania.
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy imienną listę funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płocku
z wyszczególnieniem przysługujących im poszczególnych elementów umundurowania.
Zamawiający na podstawie dostarczonych pojedynczych wzorów elementów umundurowania oceni ich
wykonanie dot. m.in. zgodności z Rozporządzeniem o którym mowa w pkt. 3, a także z opisem przedmiotu
zamówienia.
Pożądany termin i forma płatności za dostawę elementów umundurowania – przelew 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Realizacja dostawy umundurowania realizowana będzie na podstawie umowy zawartej między stronami –
Wzór umowy w załączeniu.
W uzasadnionych przypadkach – ze względu na wartość wybranej oferty zamówienia na dostawę
umundurowania realizowane będą na podstawie wystawionego przez Zamawiającego zamówienia i
przesłanego do Wykonawcy faksem / e-mailem. (Decyzję o sposobie udzielenia zamówienia podejmuje
Zamawiający). Zasady realizacji dostawy takie same jak opisane we Wzorze umowy.

