
Załącznik nr  1A I opis przedmiotu zamówienia 

SPECYFIKACJA INDYWIDUALNA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

UMUNDUROWANIE DLA SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk ubrań zapewniających 

ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, śniegu, niskimi 

temperaturami oraz silnym wiatrem, wykonanych z wodoodpornego i oddychającego 

trzywarstwowego laminatu. Ubrania muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze 

oliwkowym. 

Ubranie powinno składać się z następujących elementów: 

- kurtki ochronnej, 

- spodni ochronnych, 

- kurtki ocieplającej 

Zarówno kurtka przeciwdeszczowa jak i spodnie przeciwdeszczowe muszą być wykonane z 

tego samego laminatu. 

Wszystkie szwy powodujące penetrację wody do wnętrza ubrania w kurtce i spodniach muszą 

być uszczelnione na trwale taśmą uszczelniającą. 

Wymagana jest bariera przeciw podsiąkaniu przy dolnych krawędziach spodni, kurtki i 

rękawach kurtki. 

OPIS ELEMENTÓW UBRANIA: 

1.KURTKA OCHRONNA WIERZCHNIA: 

1.1. Przód: 

 

przód zapinany zamkiem błyskawicznym, 2-suwakowym rozdzielczym. Kierunek 

zapięcia od dołu do góry.  Do krawędzi przodu przyszyte 2 plisy (wierzchnia oraz 

spodnia). Wierzchnia plisa zakrywająca zamek błyskawiczny powinna być zapinana za 

pomocą zatrzasków.  

U góry kurtki, przy kołnierzu pliska spodnia pod zamek, zabezpieczona ryglem, 

ułatwiająca kompletne zapięcie przodu. Krawędź przodu, od strony wewnętrznej powinna 

posiadać obłożenie, do którego przypinana jest podpinka. Mocowanie podpinki za 

pomocą zamka błyskawicznego, 1-suwakowego, rozdzielczego. Na wysokości klatki 

piersiowej dwie naszyte od spodu, górne kieszenie (po jednej na każdej stronie). Wejścia 

kieszeni górnych – pionowe, zakryte patkami, patki zapinane za pomocą dwóch 

zatrzasków. Na dole kurtki, pod tunelem talii, 2 naszyte dolne kieszenie. Wejścia kieszeni 

dolnych pionowe, zakryte patkami. Patki kieszeni dolnych zapinane za pomocą 

zatrzasków.  

Na dole wszystkich kieszeni otwory odprowadzające wodę, oczka. 
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Z lewej strony kurtki, nad kieszenią górną powinien być naszyty poziomo prostokąt z 

taśmy samoszczepnej (pętelka) o wymiarach 3x14cm, służący do mocowania 

identyfikatora. 

Na wysokości talii w kurtce wykonać tunel, w którym poprowadzony będzie gumo-

sznurek. W krawędzi przodu, od strony wewnętrznej obłożenia, do którego przypinana 

jest podpinka, dwa oczka wyprowadzające gumo-sznurek regulacji talii, zakończone 

stoperem i końcówką. Otwory regulacji gumo sznurka zabezpieczone z każdej strony 

dwoma oczkami metalowymi.  

 

1.2. Kołnierz: 

 

Kołnierz w formie stójki. W tylnej części kołnierza powinien znajdować się zamek 

błyskawiczny mocowania zdejmowanego kaptura. Spodnią część kołnierza zabezpieczyć 

w narożnikach trójkątami chroniącymi użytkownika przed urazami od suwaka zamka 

błyskawicznego mocującego podpinkę. 

 

1.3. Kaptur:  

 

Kaptur powinien być wykonany z tkaniny zasadniczej, mocowany do kołnierza za 

pomocą zamka błyskawicznego. Kaptur zaopatrzony w daszek. Krawędź daszka 

wzmocniona linką kaletniczą. Obwód przedniej obręczy kaptura regulowany za pomocą 

gumo-sznurka poprowadzonego w tunelu. W tylnej części kaptura przewidzieć regulację 

głębokości. Kaptur z bocznymi gardami chroniącymi dolną część twarzy. 

 

1.4. Rękawy: 

 

Dół rękawów regulowany. Wewnątrz dołu rękawów, ok.8cm od dolnej krawędzi rąbka 

rękawa, powinien znajdować się zatrzask do mocowania podpinki. Otwory wentylacyjne 

pod pachami. Wewnętrzna strona dołu rękawów zabezpieczona taśmą przeciw nasiąkaniu 

wodą. 

Na lewym rękawie w górnej części, w odległości 50mm od wszycia rękawa, przewidzieć 

miejsce na emblemat.  

 

1.5. Dół kurtki: 

 

W dole kurtki powinien znajdować się tunel z gumo-sznurkiem służącym do regulowania 

obwodu. Z przodu dołu są po 2 otwory wyprowadzające gumo-sznurek. Otwory 

zabezpieczone metalowymi oczkami. Gumo-sznurek regulacji dołu z dwoma stoperami.  

Taśma zapobiegająca nasiąkaniu wody na wysokości 8cm od krawędzi dołu kurtki. 

 Po bokach, w szwach bocznych otwory przelotowe o długości ok 30cm przystosowane do 

swobodnego wkładania i wyjmowania wyposażenia służbowego. Otwory przelotowe 

zapinane na zamek błyskawiczny. Otwory powinny być zabezpieczone przed 

rozsunięciem paskiem z tkaniny zasadniczej, zapinane na napę. 

 

2.  ODPINANA BLUZA - OCIEPLACZ. 

 

Odpinana bluza - ocieplacz powinna być przystosowana do łączenia z kurtką wierzchnią 

za pomocą zamka błyskawicznego oraz zatrzasek. Przód bluzy zapinany zamkiem 

błyskawicznym, 1-suwakowym rozdzielczym, kostka o szerokości 5mm. Na dole bluzy 

dwie kieszenie wszyte w szwie. Wejście kieszeni pionowe, zabezpieczone zamkiem 
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błyskawicznym. Zamek błyskawiczny kieszeni dolnych dodatkowo zakryty listwą. Worek 

kieszeni dolnych wykonany z siatkowej podszewki. 

Dół podpinki z tunelem, w którym poprowadzony będzie gumo-sznurek. Po bokach po 

dwa otwory wyprowadzające gumo-sznurek, zabezpieczone oczkami metalowymi. 

Regulacja gumo-sznurka za pomocą dwóch stoperów. 

Kołnierz podpinki w formie stójki. Z tyłu, na zewnętrznej stronie kołnierza, przewidzieć 

mocowanie z kurtką.  

Rękawy z regulacją obwodu. Po zewnętrznej stronie dołu rękawów przewidzieć 

mocowania z kurtką. 

Po bokach, w szwach bocznych otwory przelotowe o długości ok 30cm umożliwiające 

swobodny dostęp do wyposażenia służbowego. Otwory przelotowe zapinane na zamek 

błyskawiczny. Otwory zabezpieczone przed rozsunięciem paskiem z tkaniny zasadniczej 

zapinane na napę. 

 

3. SPODNIE OCHRONNE: 

 

Spodnie z odszytym pasem. Wysokość odszycia pasa ok. 6 cm. Rozporek spodni zapinany 

za pomocą zamka błyskawicznego oraz dwóch zatrzasków. Rozporek z wierzchnią i 

spodnią plisą. Co najmniej cztery szlufki podtrzymujące do pasa z wyposażeniem o 

prześwicie około 5cm. Regulacja pasa po bokach, w pasie wszyta guma. 

Z przodu dwie kieszenie górne z ukośnymi wejściami, zamykane zamkiem 

błyskawicznym. Dodatkowo zapięcie wejścia zakryte listewką. Worki kieszeni 

nastebnowane na przód, w narożniku metalowe oczko pełniące funkcję odpływu wody. 

Worki kieszeni wyklejone taśmą. 

Na górnej części nogawek (uda), po bokach naszyte 2 kieszenie z pełnymi mieszkami (po 

bokach i na dole). Wejścia kieszeni bocznych pionowe, zakryte patkami, patki zapinane 2 

napami. Na dole kieszeni otwory odprowadzające wodę, zabezpieczone 2 ryglami. 

Kolano spodni odcięte, po obu stronach kolana zaszewka w kolanie, ułatwiająca 

poruszanie. 

Dół nogawek – zewnętrzny szew boczny otwarty, z wszytym zamkiem błyskawicznym, 

nierozdzielnym, 1-suwakowym, o długości ok. 35cm. Zamek z podłożonym trójkątem. 

Zamek zakryty listwą. Na dole nogawki, zabezpieczenie przed samoczynnym rozpięciem 

się zamka błyskawicznego. 

Dół nogawek podwinięty. 

 

 

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ UBRANIE OCHRONNE: 

 

 

Laminat na kurtki i spodnie:  3 warstwowy 

Właściwości Wymagania 

Opis materiału  

Materiał wierzchni – surowiec 

Materiał wierzchni – konstrukcja 

100% Poliester 

Splot skośny 2/2 

Materiał wewnętrzny - tkanina Micrigrid   
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lub równoważna – surowiec 

Materiał wewnętrzny – tkanina Microgrid lub 

równoważna – konstrukcja  

100% Poliamid 

Płótno 1/1  

Warstwa funkcyjna pomiędzy materiałem 

wierzchnim a materiałem wewnętrznym – 

membrana 

                            ePTFE  

Masa powierzchniowa laminatu wg ISO 3801 170 g/m² ±10 

Maksymalna siła zrywająca ISO 1421, metoda 1 

Osnowa > 950 N 

Wątek > 850 N 

Maksymalna siła rozdzierająca ISO 4674-1, metoda A 

Osnowa > 55 N 

Wątek > 50 N 

Zmiana wymiarów po praniu ISO 5077   3x ISO 6330 2A, E;  3% 

Wodoszczelność laminatu  Wg PN  EN343 ust. 5.1  

Materiał zewnętrzny do wody 1 kropla 

W stanie nowym > 100 kPa  

Po 10 cyklach prania w temperaturze 60°C, 

suszenie bębnowe 

Wg PN EN343 ust. 5.1.3.2 

ISO 6330 2A, E > 100 kPa 

Po 10 cyklach prania suchego Wg. PN EN343  ust. 5.1.3.2 

ISO 3175-2 > 100 kPa 

Po tarciu gem. EN 343 Absatz 5.1.3.3 

  > 100 kPa 

Po zginaniu Wg PN EN 343 ust. 5.1.3.4 

 > 100 kPa 

Po kontaminacji z olejem i benzyną Wg PN. EN 343 usy. 5.1.3.5 

 > 100 kPa 
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Wodoszczelność na szwach krzyżowych, 

długotrwała wytrzymałość 

ISO 811 / EN 20811 

W stanie nowym > 20 kPa  

Po 10 cyklach prania w temp. 60°, suszenie 

bębnowe 

ISO 6330 2A, E 

 > 20 kPa 

Po 10 cyklach prania suchego ISO 3175-2 

 > 20 kPa 

 

Ret - Opór przenikania pary wodnej  

ISO 11092 / EN 31092 

<  6 m² Pa/W 

Odporność na zwilżanie powierzchniowe  ISO 4920 

W stanie nowym 5 

Apretura oleofobowa ISO 14419 

W stanie nowym 5 

Odporność wybarwień na  Kolor zielony oliwkowy 

Na sztuczne światło ISO 105-B02 

Zmiana barwy 4-5 

Na pranie ( bieli bawełna /poliester) ISO 105-C06 C1S 

Zmiana barwy 4 

Zabrudzenie                                          4 

Na kontakt z wodą (bieli bawełna/poliester) ISO 105-E01 

Zmiana barwy 4 

Zabrudzenie                                      4 

Na pot kwaśny i alkaliczny ( bieli 

bawełna/poliester) 

ISO 105-E04 

Zmiana barwy 4 

Zabrudzenie                                        4 

Na tarcie ISO 105-X12 
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Tarcie Suche 4 

Tarcie mokre 4 

 

Trwałość połączenia warstw laminatu 

 

200 h prania bez przerwy wg ISO63330, pralka 

typ A, bez środków piorących, bez suszenia w 

międzyczasie, na koniec suszenie metodą A lub 

do wyboru 50 cykli prania wg ISO 6330 2A, na 

koniec suszenie metodą A – ocena wizualna 

 

Brak oznak delaminacji lub tworzenia się 

pęcherzyków większych niż 3 mm średnicy, brak 

widocznych uszkodzeń 

Metody prania I konserwacji 

  

 

Kurtka ocieplająca wiatrochronna 3 warstwowa 

Charakterystyka Wymaganie 

 Opis  

Warstwa zewnętrzna I wewnętrzna – surowiec 

Warstwa zewnętrzna I wewnętrzna - konstrukcja 

100% Poliester 

Micro-Fleece 

Warstwa funkcyjna - membrana  ePTFE 

Masa powierzchniowa ISO 3801 320 g/m² ±7% 

Zmiana wymiarów po praniu ISO 5077   5x ISO 6330 5A, A 

  3% 

Pilling po stronie zewnętrznej ISO 12945-2 

 >3 

Izolacja termiczna – RCT ISO 11092 / EN31092 

>0,060 m² m²K/W 

Opór przenikania pary wodnej - Ret ISO 11092 / EN31092 

<12 m² Pa/W 

Przepuszczalność powietrza ISO 9237 

< 5 l/m
2
 sec 

Odporność wybarwień na  Typowe 
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na sztuczne światło ISO 105-B02 

 zmiana barwy 4-5 

na pranie ( bieli bawełna /poliester) ISO 105-C06 C1S 

Zmiana barwy 4 

zabrudzenie                                            4 

na kontakt z wodą (bieli bawełna/poliester) ISO 105-E01 

Zmiana barwy 4 

zabrudzenie                                         4 

na pot ( bawełna /poliester) ISO 105-E04 

Zmiana barwy 4 

zabrudzenie                                              4 

na tarcie ISO 105-X12 

Tarcie Suche   4 

Tarcie Mokre  4 

Instrukcja prania I konserwacji 

    

Wymagane są następujące raporty z badań 

 Odzież przeciwdeszczowa musi posiadać certyfikat wg PN EN 343 klasa 3/3 – może być 

potwierdzona pisemnie przez producenta na podstawie badań laminatu 

 Certyfikat Öko-Tex® Standard 100 klasa 2 

  

 

 


