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Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest uszycie kurtek termoaktywnych i spodni z tkaniny 
paroprzepuszczalnej*  z podpinką**  zgodnie z poniższym opisem  
 

1. kurtka    szt. 35   

 tkanina membranowa paroprzepuszczalna kolor czarny, 

 wszystkie szwy podklejone, 

 pagony na ramionach zapinane na zatrzaski, 

 kaptur z osłoną twarzy, przytwierdzony na stałe, chowany w kołnierzu, schowek zapinany 
na rzepy, 

 zamki błyskawiczne pod pachami, 

 kieszenie na piersiach, na biodrach oraz kieszeń wewnętrzna zamykana na rzep/nap, 

 kieszeń na długopisy na lewym rękawie, 

 kieszeń na UKF-kę lub telefon komórkowy (na lewej piersi), 

 wszystkie kieszenie chronione patkami  zapinanymi na rzepy, 

 zamek błyskawiczny dwustronny, osłonięty zakładką na zatrzaski, 

  pod zakładką, przed zamkiem głównym kurtki, na piersi dodatkowa kieszeń na    zamek 
(dostępna bez    konieczności rozpinania kurtki), 

 w tunelu na dolnej krawędzi kurtki i w pasie – sznurek lub gumka do ściągania, 

 haftowany emblemat Urzędu Morskiego w Szczecinie na lewej piersi oraz haftowany napis 
na prawym ramieniu (wg  wzorów dostarczonych przez Zamawiającego) przypinane na 
rzepy, 

 podpinka w postaci samodzielnej bluzy z rękawami, z tkaniny POLAR 300, w kolorze kurtki, 
dwie kieszenie na biodrach i jedna na piersi dostępna z wierzchu, zamek błyskawiczny 
dwustronny. 

 
Rozmiary kurtek : 
 

Rozmiar 
kurtki 

S M L XL 

Ilość w szt. 5 10 15 5 

  
2. Spodnie    szt. 7 

 tkanina membranowa paroprzepuszczalna*, kolor czarny, 

 wszystkie szwy podklejone, 

 boki spodni zapinane zamkami do wysokości pasa 

 na całej długości zamków patki na rzepy zamykane w kierunki do dołu 

 zakończenia zamków zabezpieczone napami (na górze i dole) 

 w pasie gumki osobno w części tylnej i przedniej 

 w tylnej części oprócz gumki –sznurek (lab alternatywnie –wałek gumowy)wpuszczony w 
remizkę , ze stoperem do regulacji obwodu w pasie 

 na kostkach patki z rzepami skierowane do tyłu- do regulacji obwodu kostki 

 wzmocnienia przeciw przecieraniu na siedzeniu, w kroku i na kolanach  

 w opakowaniu poszczególnych spodni załącznik z rozmiarem i numerem  zgodnym ze 
specyfikacją 

 
*Tkanina membranowa parametry:  
  tkanina typu SOS Concordia  skład: 100 poliester + PU , gramatura: 160 g/m2  
  wodoszczelność: 10000 mm H2O (8000 mmH2O - po trzech praniach), paroprzepuszczalność: 
4500 g/m2/24h, współczynnik oddychalności RET: 15  
 
**Podpinka  z tkaniny: polar, skład: 100% poliester, gramatura: 300 g/m2 
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Wymiary spodni  

 

 

l.p.

/  

nr 

Wymiary spodni 

 [cm] 

Obwód pasa 

Długość nogawki 

 
na zewnątrz wewnątrz 

1 96 84 112 

2 99 86 105 

3 90 86 108 

4 104/106 77 98 

5 104 75 99 

6 92 85 109 

7 108 75 102 

 
 

 
Miejsce dostawy: 
Magazyn Nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie , Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. 


