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 Hełm strażacki 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

- Hełm strażacki wykonany zgodnie z wymaganiami techniczno - użytkowymi pkt. 1.10. 

(Hełmy strażackie) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002). 

- Oznaczony zgodnie z § 17 Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 

2007 r. Nr.143 poz.1002). 

- Hełm powinien spełniać wymagania PN-EN 443:2008. 

- Hełm powinien spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej 

potwierdzone deklaracją zgodności WE. 

- Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy 

schodząca w kierunku uszu. 

- Powinien być wyposażony w osłonę karku, osłonę oczu i twarzy. 

- Osłona karku wykonana ze skóry, tkaniny lub tkaniny metalizowanej, chroniąca kark oraz 

szyję i krtań. 

- Osłona twarzy, mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, po opuszczeniu musi sięgać co 

najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika. 

- Więźba z regulacją od min. od 540 mm do min. 620 mm. 

- Hełm strażacki musi mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi np. Fenzy, 

Drager i Auer. 

- Hełm strażacki musi posiadać uchwyt do mocowania latarek. 

- Hełm strażacki musi być przystosowany do współpracy z systemami bezprzewodowymi. 

- Kolor skorupy: biały. 

- Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I. 

- Okres używalności - do technicznego zużycia. 

- Okres gwarancji: na skorupę hełmu min. 120 m-ce, oraz na pozostałe wyposażenie min. 24 

m-ce. 

 

Do oferty należy aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane przez CNBOP 

 

Rękawice specjalne 

 

Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania:  

- techniczno - użytkowe pkt. 1.7. (Rękawice specjalne) Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002). 

-Normy EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków. 

-Normy EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody bada. 

-Normy EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznym. 

-Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie umundurowania strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 nr 4 poz. 25). 

-Rękawice specjalne pięciopalczaste, wykonane ze skóry, tkaniny lub z wymienionych 

materiałów łącznie. 
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-Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru 

srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Taśmy ostrzegawcze powinny być wykonane z 

materiału o tych samych parametrach co taśmy w ubraniach specjalnych. 

-Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić tkanina lub skóra w kolorze czarnym lub 

ciemnogranatowym, z wykończeniem olejo- i wodoodpornym. 

-Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic 

zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby 

nakładania i zdejmowania rękawic. 

-Możliwe jest oznakowanie rękawic elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i 

fluorescencyjnych żółtych. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, 

pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze. 

-W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności: 

zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego, uruchomienie sygnalizatora 

bezruchu, połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110, połączenie kluczem 

odcinków węża ssawnego, o połączenie maski z automatem oddechowym. 

-Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I. 

 

Do oferty należy aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane przez CNBOP 

 

 

 

 Ubrania Koszarowe 

 

Wymagania d/t ubrań koszarowych: wzór ubrania musi być zgodny z wymogami 

technicznymi dla ubrania koszarowego zawartymi w zarządzeniu KG PSP nr 9 z dnia 

05.02.2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych  

i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 

indywidualnej użytkowanych w PSP (Dz. U. KG PSP z 2009 nr 2; poz. 17), oferowane 

ubrania muszą spełniać aktualne normy, wymagany okres gwarancyjny 12 miesięcy od chwili 

dostawy. 

ubrań koszarowych składających się z: 

1. bluzy, 

2. spodni, 

3. czapki, 

4. kamizelki ocieplanej (bez dopinanych rękawów) 

 

Wymagania: 

 

- *Oferowane ubrania muszą być wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi dla 

ubrania koszarowego, Numer Karty Wymagań Technicznych KT - 22, określonymi w 

Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. 

w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych 

przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej 

użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. KGPSP nr 2 z dnia 23 października 

2009 r.),  

- Wszystkie elementy ubrania koszarowego muszą być wykonane z tych samych materiałów 
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zasadniczych. 

- *Oferowane ubrania muszą spełniać aktualne Normy.  

- *Użyte materiały i surowce muszą spełniać minimalne parametry techniczne określone ww. 

Zarządzeniu, Numer Karty Technicznej KT-22 - Wymagania techniczne dla ubrania 

koszarowego - pkt. 2 Zagadnienia techniczne. 

 

 

 

 Buty Koszarowe 

 

1.  Cholewka ze skóry licowanej wodoodpornej, czarnej o grubości 1,4 – 1,6 mm 

2. Podnosek z  żywicznej syntetycznej tkaniny, modelowany termicznie 

3. Futrówka łącznie wypełniona czterowarstwowym laminatem: 

 1 warstwa okrywająca 

 2 warstwa izolacyjna 

 3 warstwa podwójny komponent z membraną 

 4 warstwa wykańczająca, wzmacniająca 

4. Nakładka pięty z żywicznych związków termalnie dopasowanych 

5. Obszycie z czarnego poliestru wodoodpornego 

6. System sznurowania 4 pary pętelek z poliamidu plus 1 para polimerycznych 

oczek 

7. Skarpeta anatomicznie dopasowana wyprodukowana z warstw filcu 

przepuszczającego wilgoć i górnym pokryciem odpornym na ścieranie 

8. Wkładka w podeszwie około 4 mm grubości zrobiona z antyprzebiciowych 

materiałów 

9.  Podeszwa z wstrzykniętym reduktorem energii, z antystatyczną, olejoodporną 

grubą powierzchnią odporną na temperaturą do 300
o
C 

10. Waga  do 1300 g przy rozmiarze 42 

11. Tylna wysokość łącznie z podeszwą przy rozmiarze 42 do 13 cm 

 

 

 Koszulka Letnia (krótki rękaw) 

 

Koszulka bawełniana z krótkim rękawem o kolorze czarnym 

 

 Koszulka zimowa (długi rękaw) 

 

Koszulka bawełniana z długim rękawem o kolorze czarnym 

 

 Bielizna niepalna termoaktywna 

Bielizna powinna zapewnić ochronę przed działaniem promieniowania cieplnego, 

płomieniami i zimnem. Stanowi uzupełnienie odzieży specjalnej. Składa się z dwóch części 

koszulka z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
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 badanie na zgodność z normą PN-EN 531:1999 oraz właściwości antyelektrostatyczne 

zgodnie z normą PN-EN 1149-3 

 rozprzestrzenianie się płomienia - klasa ochrony A 

 ciepło konwekcyjne - klasa ochrony B1 

 promieniowanie cieplne - klasa ochrony C1 

 dzianina -210 g/m
2
 

 wysoka odporność na odbarwianie - klasa 5 oraz tarcie na sucho i mokro 

 całkowite właściwości ognioodporne 

 transportuje wilgoć (pot) na zewnątrz 

 pozwala na swobodną wymianę ciepła organizmu 

 zatrzymuje ciepło i pozwala utrzymać suchą skórę 

 ochrona antybakteryjna powyżej 99% zgodnie z ASTM E 2149/01 

 certyfikat OEKO-Tex standard 100, klasa II - dopuszczony do bezpośredniego 

kontaktu ze skórą 

 kolor: czarny 

 gwarancja: 12 miesięcy 

 

 ubrania  specjalne  
 

Wymagania d/t ubrań specjalnych strażackich: powinny spełniać warunki określone  

w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkowania (Dz. U nr 85 poz. 553) załącznik 

pkt. 1.6., spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone 

deklaracją zgodności WE, spełniać wymagania normy PN - EN 469:2008 - Odzież ochronna 

dla strażaków.  

Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji 

przeciwpożarowej, posiadać oznaczenie rozmiaru, posiadać oznaczenie nr identyfikacyjnego 

partii wyrobów i rok produkcji, posiadać oznaczenie Znaku jednostki dopuszczającej 

(wydającej świadectwo dopuszczenia).  

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na ubrania specjalne 

strażaka. 

 

 

Ubranie powinno chronić ciało strażaka (z wyłączeniem głowy, rąk i stóp) przed skutkami 

gorąca, płomieni, wody i środków chemicznych określonych normami, przeznaczone do 

działań przy pożarach wewnętrznych i zewnętrznych .  

Ubranie musi spełniać wymagania aktualnej normy zharmonizowanej PN-EN 469 „Odzież 

ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej 

do akcji przeciwpożarowej”, a także wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z 21 

grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173) oraz wymagania, określone normami, dla poszczególnych 

elementów ubrania.  

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476893&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536068&page=1
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Rozmiary i rozdzielnik zostaną podane po podpisaniu umowy.  

 

Szczegółowy opis ubrania znajdujący się poniżej dopuszcza zastosowanie dodatkowych 

rozwiązań w konstrukcji ubrania, uwzględniających jednak wszystkie minimalne wymagania 

wyspecyfikowane w niniejszej SIWZ.  

 

ZASADNICZE WYMAGANIA TECHNICZNE dla ubrania specjalnego:  

Opis ogólny  
1. Ubranie składa się z kurtki długości 3/4 i spodni. Wykonane z tkaniny zewnętrznej w 

kolorze czarnym lub ciemnogranatowym z warstwą termoizolacyjną.  

2. Wszystkie warstwy kurtki mogą być ze sobą związane na stałe lub być wykonane z warstw 

noszonych łącznie.  

3. Kurtka z szerokimi rękawami umożliwiającymi swobodne nakładanie ubrania oraz 

zapobiegającymi podciąganiu kurtki do góry przy podnoszeniu rąk przez użytkownika.  

4. Kurtka zapinana na mocny grubo-cząstkowy, dwugłowicowy zamek.  

5. Bezpośrednio pod taśmami ostrzegawczymi dwie naszywki i obejma wykonane z tkaniny 

zewnętrznej. Obejma zapinana na taśmę „rzep”, np. do mocowania: latarki, sygnalizatora 

bezruchu lub rękawic.  

6. W górnej części kurtki pod lewą plisą kryjącą zamek, znajdować się musi kieszeń 

wpuszczana zapinana na zamek spiralny.  

7. W przedniej, dolnej, wewnętrznej części kurtki naszyta jedna lub dwie kieszenie zapinane 

taśmą typu „rzep”.  

8. Spodnie posiadać muszą elastyczne szelki zapinane na klamry zatrzaskowe, umożliwiające 

regulację ich długości. Na wysokości kolan naszyty dodatkowy wkład chroniący staw 

kolanowy. Nogawki szerokie i proste, umożliwiające swobodne ich zakładanie na cholewkę 

buta strażackiego.  

9. W celu poprawy wodoszczelności ubrania, szwy muszą być zabezpieczone (np. 

podklejone) taśmą lub w inny równorzędny sposób.  

 

Szczegółowy opis wyglądu kurtki  
1. Zewnętrzną warstwę kurtki powinna stanowić tkanina w kolorze czarnym lub 

ciemnogranatowym z wykończeniem olejo- i wodoodpornym.  

2. Kołnierz kurtki podwyższony z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, miękki, chroniący 

krtań i zapinany z przodu na taśmę „rzep”, umożliwiającą indywidualne dopasowanie.  

3. Zamek kurtki powinien być przykryty plisą z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem 

wodoszczelnym. Zapięcie plisy na metalowe napy lub klamry, uzupełnione o taśmy na „rzep”.  

4. Rękawy szerokie, z tkaniny zewnętrznej, od wewnątrz zakończone ściągaczem 

elastycznym, a na zewnątrz ściągaczem z taśmą „rzep”, umożliwiającą dopasowanie  

rękawa w nadgarstku.  

5. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie skośne kieszenie (nie określa 

się kąta skośności kieszeni) o szerokości 15 ± 1 cm i głębokości 25 ± 1 cm, kryte patkami, 

zapinanymi na „rzepy”.  

6. W górnej części na prawej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych powinna znajdować się 

kieszeń wpuszczana o głębokości 15÷20 cm, zapinana w kierunku ramienia. Poniżej kieszeni 

i taśm ostrzegawczych dwie naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny 

zewnętrznej zapinana na taśmę „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora, latarki lub rękawic.  
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7. W górnej części kurtki pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń 

wpuszczana o głębokości 20 ± 1 cm i szerokości 15 ± 1 cm.  

8. Wewnętrzne warstwy kurtki powinny stanowić: membrana wodoszczelna i 

paroprzepuszczalna, warstwa termoizolacyjna i podszewka — układ warstwowy. Możliwe są 

również inne rozwiązania konstrukcyjne wewnętrznych elementów kurtki uwzględniające 

nowe technologie i inżynierię materiałową.  

9. Wszystkie warstwy kurtki mogą być ze sobą związane na stałe, a w przypadku wykonania 

jako oddzielne – wymagane jest trwałe naniesienie zalecenia używania kompletnie 

wyposażonej kurtki, a używanie kurtki zdekompletowanej powinno być widoczne na 

zewnątrz ubrania.  

10. Dolna krawędź kurtki powinna być zabezpieczona przed podsiąkaniem wody do góry na 

warstwę termoizolacyjną.  

11. W przedniej dolnej wewnętrznej części kurtki powinna być naszyta jedna lub dwie 

kieszenie o wymiarach (szerokość x głębokość) 25 × 20 cm przewidziane na opatrunek 

osobisty.  

12. Kurtka oznaczona układem taśm fluorescencyjnych i odblaskowych o szerokości 5 cm w 

następujący sposób:  

 

— na całym obwodzie kurtki w odległości 5 cm od jej dolnej krawędzi;  

— z przodu i z tyłu kurtki na wysokości klatki piersiowej w odległości 20 ± 2 cm od szwu 

barkowego (mierzone w połowie długości barku);  

— na całym obwodzie rękawów w odległości 20 ± 2 cm od ich dolnych krawędzi.  

13. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być 

zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie w odstępie do 1 cm.  

14. Taśma górna powinna być koloru srebrnego, a dolna żółtego. Taśmy należy przyszyć 

niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym 

ściegiem.  

15. Na kurtce umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:  

 

— na lewym rękawie, w połowie wysokości między łokciem a barkiem, do mocowania 

emblematu ,   

— na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych do mocowania dystynkcji,  

— na lewej piersi poniżej taśm ostrzegawczych do mocowania napisu LSRG,  

— na plecach w odległości 0,5÷1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym do mocowania 

napisu LSRG.  

16. Napis LSRG — litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze 

fluorescencyjnym żółtym.  

17. Napis LSRG umieszczony na tyle kurtki w odległości 0,5÷1,0 cm pod żółtym pasem 

ostrzegawczym:  

 

— wymiary tła — 12 x 34 ± 0,3 cm,  

— wysokość liter — 7,7 ± 0,1 cm,  

— długość całego napisu — 28 ± 0,3 cm.  

— mocowanie na „rzep” lub inną techniką.  
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18. Napis LSRG umieszczony na przodzie kurtki:  

 

— wymiary tła — 5 x 15 ± 0,3 cm,  

— wysokość liter — 2,5 ± 0,1 cm,  

— długość całego napisu — 11 ± 0,3 cm,  

— mocowanie na „rzep” lub inną techniką.  

19. Na wewnętrznej powierzchni kurtki, w górnej części karczka naszyta wszywka z 

informacjami producenta o wyrobie.  

 

Szczegółowy opis wyglądu spodni  
1. Zewnętrzną warstwę spodni powinna stanowić tkanina w kolorze czarnym lub 

ciemnogranatowym z wykończeniem olejo i wodoodpornym.  

2. Spodnie długie bez odciętego pasa, swobodne w każdym ułożeniu ruchowym. Zastosowane 

tkaniny — identyczne jak w kurtce.  

3. Nogawki powinny być szerokie i proste, umożliwiające swobodne zakładanie na cholewki 

butów, od dołu zabezpieczone przed podsiąkaniem warstwy termoizolacyjnej za pomocą pasa 

tkaniny powlekanej o szerokości 20 ± 2 cm.  

4. Na kolanach dodatkowy wkład i wzmocnienie chroniące staw kolanowy.  

5. Spodnie powinny mieć elastyczne szelki szerokości 4 cm od pasa spodni z przodu poprzez 

ramiona do pasa z tyłu i zapinane na regulowane klamry zatrzaskowe.  

6. Rozporek powinien być zapinany na suwak i guzik.  

7. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa.  

8. Spodnie oznaczone układem taśm fluorescencyjnych i odblaskowych o szerokości 5 cm w 

następujący sposób: na całym obwodzie nogawek w odległości około 15 ± 2 cm od ich 

dolnych krawędzi.  

9. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, sposób ich 

naszycia identycznie jak na kurtce.  

10. Taśmy ostrzegawcze i napisy LSRG muszą zachować właściwości po 25 cyklach prania w 

temperaturze 40oC. Procedury prania według PN-EN ISO 6330 np. pralnica typu A, cykl 

pralnicy — delikatny, temperatura III. Suszenie metoda A.  

 

OZNACZENIA  

Oznaczenie ubrania specjalnego  
1. Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

umożliwiać identyfikację każdego elementu składowego ubrania przez zastosowanie wszywki 

o wymiarach 3 x 6 cm na nazwisko i imię użytkownika.  

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów, materiałów i surowców oraz 

wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia.  

1. Materiał zewnętrzny wykonany z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych 

w wysokości 90%.  

2. Warstwa bariery chroniącej przed wilgocią (membrana) wykonana na podkładce z 

materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych w wysokości 90%, szwy podklejone 

taśmą,  
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3. Warstwa termoizolacyjna (podszewka wewnętrzna) wykonana z materiału o minimalnej 

zawartości 90% włókien aramidowych,  

4. Ściągacze rękawów wykonane z materiału elastycznego o minimalnej zawartości 90% 

włókien aramidowych,  

5. Zamek główny kurtki metalowy, mocny, grubo cząstkowy, dwugłowicowy,  

6. Kurtka: konstrukcja rękawów (w części barkowej i łokciowej) wykonana w taki sposób aby 

maksymalnie ograniczyć podnoszenie kurtki przy wszelkich ruchach rąk.  

7. Rękawy powinny posiadać np. specjalne kliny i zaszewki oraz odpowiednie 

wyprofilowania (np. łuk w łokciu) aby maksymalnie ograniczyć niepożądane podnoszenie 

kurtki przy podnoszeniu rąk do góry i swobodnie wykonywać ruch obejmujący  

8. Konstrukcja kurtki powinna być wykonana w taki sposób by w części ramieniowej nie 

występowały szwy (szwy przeniesione do części barkowej). Takie umieszczenie szwów 

zapobiega dyskomfortowi strażaka podczas przenoszenia elementów ciężkich na ramieniu 

oraz zapobiega przecieraniu i uszkadzaniu membrany klimatycznej.  

9. Dodatkowo w części ramieniowej i łokciowej kurtki umieścić należy elementy w postaci 

wkładek amortyzujących nacisk (np. przy noszeniu aparatu powietrznego),  

10. Wzmocnienia stawu kolanowego: wzmocnienia kolan powinny być wykonane z materiału 

powlekanego o min. zawartości włókien aramidowych 90%.  

11. Szelki: skrzyżowane na plecach, miejsce skrzyżowania należy trwale przeszyć. Szelki 

mocowane do spodni na stałe. Elementy regulacyjne szelek powinny być umieszczone jak 

najniżej spodni (tj. w okolicy części biodrowej - by nie powodować ucisku przy noszeniu 

aparatu powietrznego),  

 

Wymagania dotyczące konserwacji ubrania - zgodnie z instrukcją producenta.  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ubrań przeznaczonych jedynie do czyszczenia 

chemicznego.  

 

Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenie wydane przez CNBOP  

Wykonawca winien udzielić gwarancji– minimum 36 miesięcy  

 Buty specjalne 

Wymagania d/t butów specjalnych strażackich: mają spełniać warunki określone  

w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 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. nr 85 poz. 553) 

załącznik pkt. 1.9., gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 

 

Opis wymagań technicznych ogólnych stawianych dla butów objętych przedmiotem 

zamówienia:  
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1. Buty w wykonaniu jako model „D”.  

2. Wierzchy buta mają być wykonane ze skóry licowej w kolorze czarnym z możliwością 

zastosowania wstawek w kolorze żółtym. Grubość zastosowanej skóry musi mieścić się w 

przedziale od 2,4 mm do 2,7 mm.  

3. Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą 

w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150cm2)˛  

4. Buty wykonane jako sznurowane z dwurzędowym systemem wiązań (sznurowadeł). 

Uzupełniające zapięcie zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do 

stóp użytkowników. Zamek błyskawiczny uzupełniający nie może znajdować się po stronie 

wewnętrznej cholewki buta, a w przypadku uszkodzenia zamek musi być łatwo wymienialny 

przez użytkownika.  

5. Buty muszą posiadać aluminiwy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem oraz stalową 

międzypodeszwę w całej długości podeszwy chroniącą stopę przed przebiciem.  

 

6. Buty muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą 

ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne, nie gorsze.  

7. Podeszwa – wykonana z gumy posiadająca, samoczyszczący profil, odporna na działanie 

oleju napędowego, etyliny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, żeby nie było ciągłych 

prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę.  

8. Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie by zapewnić izolację od ciepła i od zimna, 

zapewniająca antystatyczność oraz amortyzację przy skokach.  

9. Buty powinny posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i 

szerokości pianką np. poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą 

amortyzacją podczas doskoku.  

10. We wnętrzu buta musi znajdować się podpodeszwa (wyjmowana wkładka) dostosowana 

do kształtów anatomicznych stopy, absorbująca wilgoć.  

11. Sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. włókna aramidowe.  

12. Konstrukcja buta wykonana w taki sposób, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą 

ułatwiał ruch stopy.  

13. We wnętrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membraną wodoodporną i 

paraprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększająca wodoszczelność i 

odporność chemiczną oraz zapewniająca paraprzepuszczalność.  

14. Buty muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i 

membraną.  

15. Zamek buta musi być osłonięty od zewnątrz listwą ochronną np. ze skóry, biegnącą 

wzdłuż zamka.  

16. Buty muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej 

wkładki.  

17. Rozmiary oferowanych butów powinny zawierać się przynajmniej w zakresie 38-47 (wg 

numeracji Europejskiej).  

18. Buty muszą posiadać właściwości ochronne przed niskimi temperaturami max.10 °C wg 

aktualnej normy EN ISO 20344 pkt. 5.13.  

19. Do oferty należy dołączyć instrukcję konserwacji, użytkowania w języku polskim jak 

również informację dotyczącą ograniczeń w użytkowaniu.  
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20. Oferowane buty strażackie muszą spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 15090, a 

także wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 

2173) oraz wymagania, określone normami, dla poszczególnych elementów butów.  

21. Buty muszą być dopuszczone do użytku przez Centrum Naukowo Badawcze w Józefowie. 

Wykonawca winien udzielić gwarancji– minimum 24 miesięcy  

 Kominiarka 

Kominiarka strażacka ma chronić część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem 

płomienia. Jest przeznaczona dla osoby narażonej na niebezpieczeństwo działania płomienia i 

ciepła konwekcyjnego do użytku w ogólnych sytuacjach walki z ogniem. Otwór na maskę od 

aparatu powietrznego, nie ograniczający pola widzenia. 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CNBOP  

 

 


