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PCMG/ZO-32/2018                         Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia  

Koszula 
(bluza 
letnia) 

damska 
 / męska 

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą 1) – pkt. 1) 

materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m2 x Pa/W 

długi rękaw, stójka czarna/ciemno granatowa, mankiet z regulacją, zapinany na 
metalowe (nierdzewne) zatrzaski,  

koszula zapinana na metalowe (nierdzewne) zatrzaski 

z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie o wymiarach około 13cm x 
17cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami 
zapinanymi na metalowe zatrzaski, w lewej klapce wlot na długopis 

rękawy z podtrzymywaczami (zapinanymi na zatrzaski), umożliwiającymi podpięcie 
rękawów na wysokości łokcia 

naszywka na lewym rękawie na wysokości ramienia  z wzorem graficznym systemu 

taśma samoczepna z przodu odzieży  po lewej stronie z nazwą funkcji  

z przodu na lewej kieszeni  nadruk z logo Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu - pkt. 5) 

nadruk na plecach  z nazwą funkcji 

 
 

Spodnie 
letnie 

damskie / 
męskie 

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) 
klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność 
członków zespołu ratownictwa medycznego 

do pasa 

dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, 
zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1),  
rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek 

kieszenie dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu 

na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne, 
przykryte klapkami  

na wysokości kolan wzmocnienie  

u góry podtrzymywacze paska   

 

Spodnie 
zimowe 

damskie / 
męskie 

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) 
klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność 
członków zespołu ratownictwa medycznego 

zgodne z Polską Normą 2)  - pkt. 2) co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i 
co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej 

do pasa 

dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z 
Polską Normą1)  - pkt. 1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek  

dwie kieszenie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna kieszeń z tyłu 

na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie 
zewnętrzne przykryte klapkami  

na wysokości kolan wzmocnienie  

u góry podtrzymywacze paska 

wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne  

 

Koszulka  
z krótkimi 
rękawami 
(damska/ 
męska) 

materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W 

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) pkt. 1. 

z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu 

Na lewym rękawie,  nadruk z logo Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu - pkt. 
5. 
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Kurtka 
(całosezo

nowa) 
damska/ 
męska 

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) 
 klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność 
członków zespołu ratownictwa medycznego  

zgodna z Polską Normą2) - pkt. 2) co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności                   
i w zakresie oporu pary wodnej 

pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1);                    
Rozmieszczone pasów:  
- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas 
odblaskowy umieszczony poziomo, o szerokości nie mniej niż 5 cm, 
- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół 
całego obwodu kurtki pas odblaskowy, umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, 
- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) 
pas odblaskowy o szerokości 5 cm, umieszczony poziomo  
- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi 
rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,  
- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m2 

Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce  

Możliwość podpięcia bluzy/polaru na zamek błyskawiczny 

na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty 
tunel ze sznurkiem ściągającym 

z przodu co najmniej dwie kieszenie, wpuszczane na wysokości klatki piersiowej, 
umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapką w tym 
jedna część kieszeni o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego 
radiotelefonu.  

rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamek błyskawiczny, przykryte plisami lub 
listwami,    z regulacją obwodu mankietów taśmą samoczepną na rzep, na łokciach 
wzmocnienia 

zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy 

Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczepną  

Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna  

kurtka od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem 
paroprzepuszczalnym 

długość co najmniej do wysokości bioder  

z przodu na lewej górnej kieszeni taśma samoczepna z nazwą funkcji  

na lewym rękawie (na wysokości ramienia) wzór graficzny systemu w postaci nadruku 
na materiale odblaskowym  

z tyłu na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu  

na plecach nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji  

 

Bluza - 
podpinka 
do kurtki 
(polar) 

zgodnie z Polską Normą3) - co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego 

barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) 

bez kaptura 

zapinana na zamek spiralny rozdzielczy 

Mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny 

z przodu na dole dwie kieszenie wpuszczane ze skośnymi otworami, zapinane na 
zamek błyskawiczny  

z przodu na dole kieszenie wewnętrzne 

z przodu po lewej stronie (nad górną kieszenią) naszywka z nazwą funkcji na materiale 
odblaskowym  

naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości 
klatki piersiowej wykonana na materiale odblaskowym  

na lewym rękawie (na wysokości ramienia) naszywka z logo Powiatowego Centrum 
Medycznego w Grójcu -pkt. 5 
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Obuwie 
(cało- 

sezonowe) 
damskie/ 
męskie 

Materiał skóra, impregnowane wodoodpornie 

czarne 

typ trzewiki,  
wzmocniony nosek,  
cholewka ponad kostkę,  
podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna 

 

1. -  1) PN-EN 471+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (barwa czerwona fluorescencyjna) 

2. -  2) PN-EN 343+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (wodoszczelność + opór pary wodnej) 

3. -  3)PN-EN 14058 :2007   lub norma ją zastępująca. (opór cieplny) 

4. Wymiary, wzory nadruków, funkcji, wzór graficzny systemu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r.(tj. DZ.U. z 2018 r. nr 1251. z  późn.  
zmianami); 

 
Wzór graficzny systemu:     

                                 
 

 
5. wzór nadruku Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z  o.o. 

 

 

 
                     
6. Nici, przędza, zamki muszą być dopasowane, grubością, kolorem, długością do danego 

asortymentu odzieży. 
7. Ubrania mają być dostarczone w oddzielnie spakowanych kompletach.  
8. W przypadku niespełnienia wymagań ubranie będzie podlegało reklamacji. 

 
ZAPOTRZEBOWANIE ILOŚCIOWE DLA PCMG 

    
        ROZMIARY ODZIEŻ ilość szt. 

Lp. asortyment ilość/os 
ilość odzieży dla 

PCMG 
M M/L L XL 

1 koszula damska guziki 2 4     2 2 

2 koszula męska  2 18 2   8 8 

3 
koszulka z krótkim 
rękawem damska 

2 4     2 2 
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4 
koszulka z krótkim 
rękawem męska  

2 18 2   8 8 

5 
spodnie letnie 
damskie 

2 4 2     2 

6 spodnie letnie męskie 2 18   2 8 8 

7 
spodnie zimowe 
damskie 

1 2 1     1 

8 
spodnie zimowe 
męskie 

1 9   1 4 4 

9 
kurtka całosezonowa 
damska 

1 2     1 1 

10 
kurtka całosezonowa 
męska 

1 9 1   4 4 

11 
bluza podpinka do 
kurtki damska 

1 2     1 1 

12 
bluza podpinka do 
kurtki męska 

1 9 1   4 4 

13 

funkcja na taśmie 
samoczepnej: 
RATOWNIK 
MEDYCZNY 

_ 11 _ _ _ _ 

 
 
ZAPOTRZEBOWANIE ILOŚCIOWE DLA PCMG 

       
        ROZMARY OBUWIE ilość szt. 

Lp. asortyment ilość/os 
ilość odzieży dla 

PCMG 
37 39 41 42 42,5 44 46 

1 
obuwie całosezonowe 
damskie 

1 2 1 1 1 1 1 5 1 

2 
obuwie całosezonowe 
męskie 

1 9 
       

3 

funkcja na taśmie 
samoczepnej: 
RATOWNIK MEDYCZNY 

_ 11 
       

 


