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Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

numer sprawy: OR-BP-I .ZP.D.272.19.2021.AS    
załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla strażaków 

OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego 

 

Symbol CPV: 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca;  

18812200-6 Buty gumowe;  

18444111-4 Hełmy ochronne; 

18141000-9 Rękawice. 

 

1) Część I - Ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie) - Zamawiający przeznacza kwotę brutto  

1 270 000,00 zł 

2) Część II - Buty strażackie gumowe - Zamawiający przeznacza kwotę brutto 87 150,00 zł.    

3) Część III - Hełm strażacki z latarką nahełmową - Zamawiający przeznacza kwotę brutto 146 080,00 zł.     

4) Część IV – Rękawice specjalne strażackie - Zamawiający przeznacza kwotę brutto 61 380,00 zł.     

 

Zamawiający informuje, że finalna liczba zamawianych sztuk danego asortymentu uzależniona jest od ceny 

jednostkowej brutto zaoferowanej w Formularzu oferty przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza dla danej części zamówienia, w ramach środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie 

odpowiedniej części zamówienia. 

 

Opis wyposażenia: 

CZĘŚĆ I - UBRANIE SPECJALNE STRAŻAKA (KURTKA+SPODNIE): 

Ubranie musi spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania 

użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej”, wymagania określone w pkt. 1.6 

załącznika do rozporządzenia MSWiA z 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 z późn. zm.) oraz wymagania ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 

indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

 

1. Konserwacji ubrania - zgodnie z instrukcją producenta. 

2. Kolor – złoty piaskowy (aramid). 

3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ubrań przeznaczonych jedynie do czyszczenia chemicznego.  

4. Opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego nie może 

być wyższy niż 18 m2Pa/W. 

5. Ubranie powinno posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, o którym jest mowa  

w rozporządzenia MSWiA 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 z późn. zm.). 

6. Wykonawca winien udzielić gwarancji – minimum 24 miesiące. 

7. Na kurtce umieszczone mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji  w kolorze czarnym wykonane na 

trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych. Na plecach 

umieszczony centralnie napis STRAŻ  Na lewym i  prawym rękawie oznaczenia skrótem OSP. 

8. Na kieszeniach spodni na ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane na taśmę typu „rzep” oznaczenia formacji 

w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o 

właściwościach odblaskowych napis OSP. 

9. Rozmiary – ubranie specjalne powinno być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, 

stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. Rozmiary M, L, XL, XXL. 

 

CZĘŚĆ II - BUTY STRAŻACKIE GUMOWE: 

1. Buty wykonane z gumy, jako wsuwane model D (pod kolano).  

2. Powinny spełniać normę PN-EN 15090 i PN-EN 50321. 

3. Wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. 
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4. Powinny posiadać ważne, świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę dopuszczającą zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA 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 z późn. zm.). 

5. Powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe (pkt 1.9 Buty strażackie) stawiane w rozporządzenia MSWiA 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 z późn. zm.). 

6. Wykonawca winien udzielić gwarancji – minimum 24 miesiące. 

7. Rozmiar obuwia:  

- 42; 

- 43; 

- 44; 

- 45. 

 

CZĘŚĆ III - HEŁM STRAŻACKI TYPU B Z LATARKĄ NAHEŁMOWĄ ORAZ OSŁONĄ KARKU: 

1. Kolor skorupy biały dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

2. Hełm powinien być wyposażony w uchwyty i zaczepy do mocowania latarek oraz posiadać więźbę  

z płynną regulacją. 

3. Osłona twarzy – wizjer, chowany wewnątrz hełmu, przezroczysty. 

4. Osłona oczu- okulary chowane wewnątrz hełmu 

5. Osłona karku wykonana z materiału skóry, chroniąca kark. 

6. Wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. 

7. Powinien spełniać normę PN-EN 443 „Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach  

i innych obiektach”. 

8. Powinien spełniać wymagania techniczno-użytkowe (pkt 1.10 Hełmy strażackie) Rozporządzenia 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 z późn. zm.). 

9. Hełm powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie wyżej 

cytowanych przepisów. 

10. Wykonawca winien udzielić gwarancji – minimum 24 miesiące. 

 

Parametry techniczne latarki nahełmowej: 

1. Waga całkowita latarki wraz z zasilaniem do 250 g. 

2. Moc światła powyżej 130 lm. 

3. Czas pracy w 100% minimum 6h natomiast w 25% minimum 69 h. 

4. Latarka powinna posiadać możliwość wypięcia z mocowania hełmu. 

5. Źródłem światła jest diodowy moduł świetlny LED. 

6. Zasilenie bateryjne lub akumulatorowe z możliwością ładowania  

7. Ładowarka do zasilania umożliwiająca ładowanie z sieci 230V i z samochodu pożarniczego. 

8. Sposób ładowania: bezpośrednio z dedykowanej i będącej w zestawie ładowarki 230V i ładowarki samochodowej 

lub ładowanie akumulatorów przy użyciu kompatybilnej ładowarki akumulatorowej, gdzie konieczne jest wyjęcie 

akumulatorów i włożenie ich do ładowarki). 

 

CZĘŚĆ IV - RĘKAWICE SPECJALNE STRAŻACKIE: 

1. Rękawice powinny być przeznaczone do akcji ratowniczo-gaśniczych. 

2. Rękawice strażackie, tekstylne, wielowarstwowe, pięciopalcowe zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 

wewnętrznych, warstw w czasie zdejmowania rękawicy. 

3. Warstwa zewnętrzna- wykonana z tkaniny aramidowej. Część uchwytna wykonana z materiału powlekanego 

silikonem.  

4. Warstwa wewnętrzna – spód wykonany z tkaniny o zawartości kevlaru na poziomie minimum 50%.    

5. Rękawice powinny posiadać membranę klimatyczną nieprzepuszczającą cieczy, krwi, bakterii oraz substancji 

chemicznych, sięgającą od czubków palców do mankietów. 

6. Rękawice powinny posiadać mankiet ochraniający nadgarstek.  

7. Mankiet powinien być wyposażony w karabińczyk. 

8. Wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

9. Rękawice specjalne powinny spełniać wymogi określone w aktualnej normie PN-EN 659.  
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10. Rozmiar rękawic strażackich: 

- rozmiar 9 

- rozmiar 10 

- rozmiar 11 

 

 

TERMIN, DOSTAWA, UWAGI OGÓLNE 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany partiami, na zlecenie Zamawiającego przesłane drogą    

e-mailową lub/faksem na 14 dni przed terminem realizacji zlecenia dostawy danej partii przedmiotu zamówienia, 

do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Skoczylasa 4. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem CE. 

3. Do wymagań dotyczących certyfikatów i norm, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia stosuje się zapisy 

art. 105 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

„Art. 105. 

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, 

cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub 

wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia 

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę. 

2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny 

zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w 

zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

3. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, 

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 

3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani 

dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub 

usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów 

oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia”. 

4. Zamawiający informuje, że Urząd funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami 

PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 –  System 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, 

PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05  – 

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 – System 

Społecznej Odpowiedzialności. 

5. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u 

Zamawiającego zasad, o których mowa w ust. 5 mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, 

ochrony środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałania korupcji oraz 

dbałości o środowisko naturalne. 

 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/67798400?cm=DOCUMENT

