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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w
tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamówienie nie jest podzielone na części.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Szycie
przedmiotów umundurowania wyjściowego” (sprawa nr 11/20), nie otwierać przed dniem
14.01.2021 r. przed godz. 11:30” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert:
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z
dopiskiem „wycofanie”;
2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –
Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i
zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 i 2, przy czym koperta
zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
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2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę
Wykonawcy.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz.
5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale V siwz.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z
tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania oraz w załącznikach do protokołu
udostępnia się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
”RODO”.
4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z
wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
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5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.
6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.
7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa
wnioskodawca.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn.
zm.).
10.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym:
a) wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.);
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b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Przedstawienie dowodów nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
1) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww.
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o
których mowa w ppkt 1), potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w
pkt 1, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 4 niniejszego rozdziału;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
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2) oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w siwz:
W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:
analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki
techniczno-użytkowe tkaniny podszewkowej użytej do wykonania podszewki w kurtce
munduru wyjściowego męskiego, kurtce oraz spódnicy munduru wyjściowego damskiego,
spódnicy letniej;
analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki
techniczno-użytkowe tkaniny wełnianej, barwionej na kolor jasno zielony użytej do
wykonania emblematu „Straż Graniczna Polish Border Guard” przyszytego do rękawa
kurtki munduru wyjściowego męskiego oraz damskiego;
analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki
techniczno-użytkowe tkaniny wełnianej, barwionej na kolor jasno zielony użytej do
wykonania lamówek w kurtce munduru wyjściowego męskiego oraz damskiego typu
Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, spodniach munduru wyjściowego męskiego typu
Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz w spodniach letnich typu
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej;
jeden egzemplarz dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej:
 munduru wyjściowego męskiego typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
Marynarki Wojennej,
 munduru wyjściowego damskiego typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
Marynarki Wojennej,
 spodni letnich typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
 spodni letnich typu Marynarki Wojennej,
 spódnicy letniej typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej.
w polskiej wersji językowej, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające
między innymi wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia,
tabelę wymiarów, opis sposobu pakowania.

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie
2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
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4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp):
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język:
1) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
5) w przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
6) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
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a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów;
7) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania;
8) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania;
9) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp;
10) uwaga: na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
11) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2021 r.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez

3.
4.
6.

7.

Zamawiającego środków finansowych oraz istnienia dodatkowych potrzeb wynikających np. z
dodatkowych naborów do służby w Straży Granicznej.
Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7
do wzoru umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż 45
dni kalendarzowych, przed upływem terminu o którym mowa pkt 1.
Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co
zamówienie podstawowe (gwarantowane).
Gwarancja na dostarczony towar wynosi minimum 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu z
magazynu do użytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamówienia w magazynie
wynosi maksymalnie 5 lat.
Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji.

ROZDZIAŁ VIII Wadium
Wadium nie jest wymagane.

ROZDZIAŁ IX
Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
Wykonawców z Zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy,
c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp,
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
f)oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź Wykonawcy,
h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp,
j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy Pzp,
l) wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu.
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Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub emailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w
momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie
urządzeń Wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga,
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami na etapie postępowania
przetargowego jest mjr SG Krzysztof Diaków, w godz. 07:30 – 15:30. Fax 94/ 34 44 700
(czynny całą dobę), e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl
UWAGA:W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie
się pod wskazanym na pierwszej stronie siwz nr telefonu, że została ona przez
Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie
antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, tym samym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie swojej strony
internetowej celem uwzględnienia ewentualnych modyfikacji w ofercie.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i zamieszcza informację o tym na stronie internetowej.
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ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która
będzie uwzględniała wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu jego
realizacji, w szczególności opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia i wzorze umowy.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PL.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Cenę oferty należy ustalić poprzez wypełnienie tabeli kalkulacyjnej formularza ofertowego,
służącej do skalkulowania ceny oferty. W tabeli należy wypełnić wiersze kolejno, od lewej do
prawej zgodnie z zasadą:
a) w każdym wersie tabeli kalkulacji należy (dla l.p. 1-4):
- wpisać cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu w kolumnie 5,
- przemnożyć cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu (kol. 5) przez podaną
ilość tego asortymentu (kol.3) i wpisać wartość brutto dla danego asortymentu w
kolumnie 6,
- przemnożyć cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu (kol. 5) przez podaną
ilość tego asortymentu (kol.4) i wpisać wartość brutto dla danego asortymentu w
kolumnie 7,
- następnie dodać wartość kolumny 6 i 7 i uzyskaną wartość wpisać do kolumny 8,
b) po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli wg zasady określonej w pkt a) należy
dokonać podsumowania wartości brutto w kolumnie 6 (dla l.p 1÷4) i tak uzyskaną
wartość wpisać w wierszu „Razem cena brutto zamówienia podstawowego”,
c) po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli wg zasady określonej w pkt a) należy
dokonać podsumowania wartości brutto w kolumnie 7 (dla l.p 1÷4) i tak uzyskaną
wartość wpisać w wierszu „Razem cena brutto zamówienia w ramach opcji”,
d) dokonać podsumowania kolumny 8 (dla l.p. 1÷4) i tak uzyskana wartość wpisać w
wierszu „Razem cena brutto oferty”.
5. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod
warunkiem...”. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia.
6. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie
ceny o wartości zero złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Koszalinie przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w
godzinach: 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

14.01.2021 r. do godz. 11:00. Oferta musi wpłynąć do Kancelarii Jawnej Zamawiającego
do dnia 14.01.2021 r. do godz. 11:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, w przypadku jej osobistego
doręczenia lub nadania za potwierdzeniem odbioru.
Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane
w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, w budynku nr 3, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą
w nim uczestniczyć.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
Cena brutto (C) – waga 60%,
Wydłużenie gwarancji (G) – waga 40 %.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione powyżej.
Oferta, która otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za wymienione kryteria zostanie
poddana badaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Punkty za kryterium „cena”(C) zostaną obliczone wg wzoru:

C=

najniższa cena ofertowa
----------------------------------------- x 100 x waga kryterium (60%)
cena danej oferty

Punkty za kryterium „wydłużenie gwarancji”(G): gwarancja podstawowa i wymagana
przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty wydania
przedmiotu z magazynu do użytkowania, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania
12
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. Wykonawca może
uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „gwarancja”, jeśli zaoferuje dłuższy okres
gwarancji niż podstawowy, ale o okres nie przekraczający dodatkowych 24 miesięcy
(łączny okres gwarancji wynosić może wówczas maksymalnie 36 miesięcy od daty
wydania przedmiotu z magazynu).
dodatkowa gwarancja w ofercie
badanej (0-24 m-ce)
G= -------------------------------------------24 m-ce

x 100 x waga kryterium (40%)

Ocena końcowa oferty
Końcowa liczba punktów przyznanych ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryterium
„cena”(C) i kryterium „wydłużenie gwarancji”(G).
P=C+G
2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty
za najkorzystniejszą.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz
(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający
odrzuci
ofertę,
jeżeli
zaistnieją
przesłanki
określone
w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny
ofert określonym(ych) w siwz.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający unieważni postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
podwykonawcy
1. Umowa:
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik

nr 3 do siwz.
przed podpisaniem umowy przedstawi wzór ankiety wymiarowej
przeznaczonej do samodzielnego zdjęcia wymiarów antropometrycznych przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ankieta powinna zawierać dane antropometryczne na
podstawie których będzie możliwe uszycie przez Wykonawcę przedmiotów
umundurowania. Dodatkowo ankieta winna zawierać rysunki pomocnicze oraz instrukcje
określające sposób „zdjęcia” wymiarów antropometrycznych.
3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach

2) Wykonawca

określonych
w
przepisach
(art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

o

dostępie

do

informacji

publicznej

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca jest
obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu umowy z Podwykonawcami przed ich
zawarciem.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez
Wykonawcę firm Podwykonawców. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia
nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli albo mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz. Przedmiotem
zamówienia jest miarowe szycie z materiału powierzonego niżej wymienionych przedmiotów
umundurowania (wraz z ich dostarczeniem do magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej –
Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży
Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz)
w nw ilościach:
a) w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego):

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa
Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe

b) w ramach prawa opcji w ilości maksymalnej do:
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.

Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe
Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe

J.m.

Ilość

CPV

kpl.

115

98393000-4

kpl.

80

98393000-4

szt.

115

98393000-4

szt.

80

98393000-4

J.m.

Ilość

CPV

kpl.

245

98393000-4

kpl.

180

98393000-4

szt.

245

98393000-4

szt.

180

98393000-4
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Wykonawca zrealizuje miarowe szycie przedmiotów umundurowania i ich dostarczenie do
magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego Straży
Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
92 w Koszalinie, w terminach:
1) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 1 wzoru umowy w terminie 25 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
drogą mailową;
2) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 2 wzoru umowy w terminie 35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
drogą mailową;
3) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 3 wzoru umowy w terminie 45 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
drogą mailową.
Przedmiot zamówienia obejmuje szycie miarowe na które składają się:
1) szycie z użyciem ankiety wymiarowej, która stanowi załącznik nr 3 do umowy,
2) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 3 wzoru
umowy;
3) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 wzoru
umowy.
Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 wzoru
umowy zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na
terenie:
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,
75-531 Koszalin;
2) Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800
Lubań;
3) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego
78, 11-400 Kętrzyn.
oraz do dokonania minimum dwóch przymiarek niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych powyżej.
1)

Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 wzoru
umowu zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na
terenie:
1) Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk;
2) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego
78, 11-400 Kętrzyn;
3) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok;
4) Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148
Warszawa;
5) Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm;
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6) Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl;
7) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300
Nowy Sącz;
8) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz;
9) Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie.
oraz do dokonania minimum jednej przymiarki niezbędnej do prawidłowego wykonania
przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych powyżej.
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia od Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia na
uszycie przedmiotów umundurowania danych dotyczących budowy kodu kreskowego oraz
oznakowania wszystkich dostarczonych przedmiotów umundurowania tymi kodami zgodnie z
wymogami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy.
W celu wykonania przedmiotów umundurowania, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od
Zamawiającego tkaniny mundurowej całorocznej oraz letniej w ilości określonej po dokonaniu
zdjęcia miary.
Wykonawca uszyje przedmioty umundurowania z materiału:
1) powierzonego przez Zamawiającego w ilości określonej w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy – tkanina
zasadnicza:
a) gabardyna - tkanina wełniano – poliestrowa art. W – 0119/E55/226,
b) gabardyna - tkanina wełniano – poliestrowa art. W – 0119/E55/0283;
2) własnego Wykonawcy – pozostałe dodatki krawieckie spełniające wymagania
Zamawiającego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 do wzoru umowy.
Wykonawca przekaże upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego przed dokonaniem
kontroli jakościowej przedmiotów umundurowania deklarację zgodności według PN-EN ISO/IEC
17050-1:2005, podpisaną przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela,
poprzedzoną odpowiednimi badaniami.
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia przedstawicielom Zamawiającego dokonującym
kontroli jakościowej przedmiotu umowy dokumentów potwierdzających, że użyte do wykonania
przedmiotów umundurowania surowce (materiały) takie jak: tkanina podszewkowa, tkanina
wełniana na emblemat, tkanina wełniana na lamówki, spełniają wymagania techniczno-użytkowe
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków produkcji przedmiotów
umundurowania u Wykonawcy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
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W odniesieniu do norm przywołanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne związane z metodyką badawczą materiałów i
wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych
procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy
wskazanej przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmioty umundurowania wykonane w ramach prawa opcji będą realizowane na tych samych
warunkach co zamówienie podstawowe (gwarantowane).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotów umundurowania w ramach
prawa opcji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwały
z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Zapłata nastąpi za faktycznie
uszyte i dostarczone przedmioty umundurowania, zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego
zamówieniami.
KLAUZULE ZATRUDNIENIOWE
Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje
klauzule zatrudnieniowe określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), wszystkich osób
wykonujących prace związane z szyciem przedmiotów umundurowania obejmujące: zdjęcie
wymiarów antropometrycznych, krojenie, szycie, prasowanie, przymiarka, poprawki krawieckie,
pakowanie.
Sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których mowa powyżej, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz
sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do siwz.

ROZDZIAŁ XVI RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się:
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1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
92;
2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Dane osobowe pozyskane w związku przetargiem pn. „Szycie przedmiotów
umundurowania wyjściowego” będą przetwarzane w następujących celach:
1) związanych z przetargiem;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp.
7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych*;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
UWAGA: (*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
(załącznik nr 2 do Umowy nr …………… z dnia …………)

Formularz oferty
Ja (My), niżej podpisany(ni)

.........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

.........................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON .............................................. Nr NIP ..........................................................................
Nr KRS/CEIDG...........................................................................................................................
Nr konta bankowego: .................................................................................................................
nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................
e-mail ……………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego”
(sprawa nr 11/20)
składam(y) niniejszą ofertę i:

1.

Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia
(siwz) za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
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Lp.

1

1.

2.

3.

4.

Nazwa

2
Mundur wyjściowy
męski typu: Wojsk
Lądowych, Sił
Powietrznych,
Marynarki Wojennej –
szycie miarowe
Mundur wyjściowy
damski typu: Wojsk
Lądowych, Sił
Powietrznych,
Marynarki Wojennej –
szycie miarowe
Spodnie letnie typu:
Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych,
Marynarki Wojennej –
szycie miarowe
Spódnica letnia typu:
Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych,
Marynarki Wojennej –
szycie miarowe

Liczba
zamawianych
kpl./szt.
zamówienie
podstawowe

Liczba
zamawianych
kpl./szt.
zamówienie w
ramach opcji

Cena
jednostkowa
brutto 1) w
zł/szt., kpl.*

Cena brutto*
zamówienia
podstawowego
w zł.
(kol.3xkol.5)

Cena brutto*
zamówienie w
ramach opcji
w zł.
(kol.4xkol.5)

3

4

5

6

7

115 kpl.

245 kpl.

80 kpl.

180 kpl.

115 szt.

245 szt.

80 szt.

180 szt.

Wartość
brutto
w zł.*
(zamówienie
podstawowe +
zamówienie w
ramach opcji
(kol.6 + kol.7)
8

Razem cena brutto zamówienia podstawowego
Razem cena brutto zamówienia w ramach opcji
Razem cena brutto oferty
(suma wartości zawartych w wierszach od 1 do 4)
Uwaga:
* - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
¹ - oświadczam(y), że cena jednostkowa brutto poszczególnych przedmiotów umundurowania odpowiednio dla
l.p. 1,2,3,4 w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji są takie same.

Tabelę kalkulacji ceny oferty należy wypełnić w następujący sposób:
a) w każdym wersie tabeli kalkulacji należy:
- wpisać cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu w kolumnie 5,
- przemnożyć cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu (kol. 5) przez podaną ilość tego
asortymentu (kol.3) i wpisać wartość brutto dla danego asortymentu w kolumnie 6,
- przemnożyć cenę jednostkową brutto dla danego asortymentu (kol. 5) przez podaną ilość tego
asortymentu (kol.4) i wpisać wartość brutto dla danego asortymentu w kolumnie 7,
- następnie dodać wartość kolumny 6 i 7 i uzyskaną wartość wpisać do kolumny 8,
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e) po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli wg zasady określonej w pkt a) należy dokonać podsumowania
wartości brutto w kolumnie 6 (dla L.p 1÷4) i tak uzyskaną wartość wpisać w wierszu „Razem cena
brutto zamówienia podstawowego”,
f)

po wypełnieniu wszystkich wierszy tabeli wg zasady określonej w pkt a) należy dokonać podsumowania
wartości brutto w kolumnie 7 (dla L.p 1÷4) i tak uzyskaną wartość wpisać w wierszu „Razem cena
brutto zamówienia w ramach opcji”,

g) dokonać podsumowania kolumny 8 (dla L.p. 1÷4) i tak uzyskana wartość wpisać w wierszu „Razem
cena brutto oferty”.

2. Oświadczam(y), że łączna cena za realizację zamówienia obejmuje wszystkie koszty
związane z jego realizacją.
3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze siwz udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnoszę(nie wnosimy) do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3
do siwz.
6. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać zakres i nazwę podmiotu jeśli jest Wykonawcy znany)

7. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić – nie podkreślenie
Zamawiający będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa ) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………
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8. Oświadczam(y), że na oferowane przez nas przedmioty udzielamy dodatkowej gwarancji
(podstawowa gwarancja 12 miesięcy od daty wydania z magazynu) na okres
(w przedziale 0-24 dodatkowych miesięcy):
- ……. miesięcy (od 0 -24 miesięcy)
Niewypełnienie lub wykreślenie ilości dodatkowej gwarancji będzie traktowane jako 0
m-cy.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę większej ilości miesięcy niż 24, Zamawiający
przyjmuje maksymalny i określony przez niego okres
dodatkowej gwarancji,
tj. 24 miesięcy.
9. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz.
10. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3
do siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag.
11. Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) wymagania Zamawiającego zawarte w Rozdziale XV
siwz (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące obowiązku zatrudnienia osób na umowę o
pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, wynikający z klauzuli zatrudnieniowej określonej
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
12. W związku z Rozdziałem V pkt 7 ppkt 4 siwz wskazuję (my), że odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może
pozyskać samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Uwaga:
Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę

13. Zobowiązuję(zobowiązujemy) się do pakowania przedmiotu zamówienia według wskazań
podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do
siwz.
14. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*
□ tak
□ nie
* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, s.36)
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które
zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 miliony EUR.
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15. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie
składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie).

Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

....................................., dnia .......................
.............................................................................
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)
UWAGA:
Do oferty Wykonawca dołączy:
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –Wykonawca złoży
samodzielnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

24
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 , z późn. zm.)

Ja (my), niżej podpisany(ni)
.......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.......................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego”
(sprawa nr 11/20)

oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale
V pkt 1 siwz.

....................................., dnia .......................

............................................................................
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentacji Wykonawcy)
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Oświadczam(*), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art.
.…………………………………………………………………………………………………
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

....................................., dnia .......................

............................................................................
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentacji Wykonawcy)

(*) - wypełnić, jeżeli dotyczy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Egz. nr ….
UMOWA NR … /WGM-CMMSG/2021
zawarta w dniu ......................... w Koszalinie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,
REGON 330374742, NIP 669-050-44-24, reprezentowanym przez: płk. SG Piotra BOĆKO –
Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zwanym w dalszej treści umowy
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………….,
zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, sprawa nr 11/20, zawarto umowę o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest uszycie z materiału powierzonego przedmiotów umundurowania,
zwanych w dalszej treści umowy „przedmiotami umundurowania”, wraz z ich dostarczeniem
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi
załącznik nr 1 do umowy, według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania
funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2019 poz. 500, z późn. zm.) oraz spełniających
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy, w ilościach i cenach jednostkowych określonych w ust. 3.
2. Zamawiający w ramach niniejszej umowy może skorzystać z prawa opcji w przypadku
posiadania przez Zamawiającego środków finansowych oraz dodatkowych potrzeb
wynikających z dodatkowych naborów do służby.
3. Zakres rzeczowy umowy obejmuje dostawy:
1) podstawową (gwarantowaną) przedmiotów umundurowania w ilościach i cenach
jednostkowych:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa artykułu

Mundur
wyjściowy męski typu: Wojsk
Lądowych,
Sił
Powietrznych,
Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk
Lądowych,
Sił
Powietrznych,
Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Razem

J.m.

Ilość

kpl.

115

kpl.

80

szt.

115

szt.

80

Cena
jednostkowa
brutto w zł

Wartość łącznie
brutto w zł

27
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

2) w ramach prawa opcji przedmiotów umundurowania w cenach jednostkowych i ilości
maksymalnej do:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa artykułu
Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Razem

J.m.

Ilość

kpl.

245

kpl.

180

szt.

245

szt.

180

Cena
jednostkow
a brutto w zł

Wartość łącznie
brutto w zł

4. Przedmioty umundurowania wykonane w ramach prawa opcji będą realizowane na tych
samych warunkach co zamówienie podstawowe (gwarantowane).
5. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie
pisemnej nie później niż 45 dni kalendarzowych, przed upływem terminu o którym mowa
w § 3. W oświadczeniu Zamawiający poda maksymalne ilości przedmiotów umundurowania
zamawianych w ramach prawa opcji.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 7 do umowy. Po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia, będzie on
przesyłał Wykonawcy zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 2 na poszczególne ilości
zamawianych przedmiotów umundurowania w ramach prawa opcji. Wartość poszczególnych
ilości zamawianych przedmiotów umundurowania w ramach prawa opcji nie może
przekraczać wartości przedmiotów umundurowania określonych w oświadczeniu złożonym
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zamiany ilości przedmiotów
umundurowania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiającego. Zapłata nastąpi za faktycznie uszyte i dostarczone przedmioty
umundurowania, zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zamówieniami.
8. Uszycie przedmiotów umundurowania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje szycie miarowe na
które składają się:
1) szycie z użyciem ankiety wymiarowej, która stanowi załącznik nr 3 do umowy;
2) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 3;
3) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 4.
9. Wykonawca dostarczy przedmioty umundurowania na własny koszt i ryzyko.
10. Sposób pakowania oraz sposób oznakowania przedmiotów umundurowania określa
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Wykonawca zrealizuje miarowe szycie przedmiotów umundurowania wraz z ich
dostarczeniem do magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu
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2.
3.

4.

5.

Mundurowego Straży Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, w terminach:
1) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 1 w terminie 25 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą
mailową;
2) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 2 w terminie 35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą
mailową;
3) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8
pkt 3 w terminie 45 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą
mailową.
Wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1- 3, określa załącznik nr 4 do umowy.
Przyjęcie przedmiotów umundurowania w miejscu wskazanym w ust. 1 odbywać się będzie
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 900 –
1500.
Po zrealizowaniu dostarczenia przedmiotów umundurowania upoważnieni przedstawiciele
Zamawiającego dokonają kontroli jakościowej i ilościowej przedmiotów umundurowania.
Z przeprowadzonych czynności odbiorczych zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach protokół odbioru jakościowego i ilościowego.
Protokół, o którym mowa w ust. 4, zostanie sporządzony zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 5 do umowy.

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§3
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 28 grudnia 2021 r.
REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY
§4
1. Zamawiający upoważnia ppor. SG Krzysztofa Dębskiego (tel. 94 3444270, 721961495, email: krzysztof.debski@strazgraniczna.pl) oraz Panią Ewę Zimną (tel. 94 3444430,
721960011, email: ewa.zimna@strazgraniczna.pl) do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone
innemu przedstawicielowi Zamawiającego.
2. Wykonawca upoważnia ………………………. do kontaktów z Zamawiającym w zakresie
realizacji przedmiotu umowy (tel. …………………., e-mail: ……………………………………..).
3. Cofnięcie upoważnienia i wyznaczenie innego przedstawiciela wymaga niezwłocznego
powiadomienia na piśmie drugiej Strony. Postanowienie § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

1.

2.
3.

4.

PODWYKONAWCY
§5
Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy:
1) w zakresie ……………………………, podwykonawcy …………………………;
2) w zakresie ……………………………, podwykonawcy ………………………….
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców wskazanych w ust. 1,
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w terminie 7 dni przed wprowadzeniem
Podwykonawcy. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.
Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinna określić co najmniej:
1) zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez Podwykonawcę,
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2) wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy,
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 21 dni,
licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę od Podwykonawcy prawidłowo wystawionej
faktury, potwierdzonej wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia,
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone co najmniej na
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym,
5) termin wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż terminy wskazane w treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym,
6) możliwość rozwiązania umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu
wykonania zleconej Podwykonawcy części zamówienia,
7) oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej miedzy
Wykonawcą a Zamawiającym,
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie
dostarczone towary przez Podwykonawcę.
5. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie jest zgodny z wymogami zawartymi
w ust. 4, Zamawiający zgłosi w termie 7 dni licząc od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, pisemne zastrzeżenia. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu
umowy o podwykonawstwo do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się
za akceptację przez Zamawiającego tego projektu.
6. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 3, nie spełni wymagań określonych przez
Zamawiającego w ust. 4 lub jest niezgodna z akceptowanym przez Zamawiającego
projektem umowy, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 5 sprzeciw do umowy.
Brak zgłoszenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za
akceptację przez Zamawiającego umowy.
7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
8. Zapisy w ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
9. Zamawiający
w
trakcie
obowiązywania
umowy
dopuszcza
zmianę
Podwykonawcy/rezygnację z Podwykonawcy/wprowadzenie nowego Podwykonawcy.
10. W przypadkach wskazanych w ust. 9 zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca
dodatkowo przedstawi dokumenty regulujące zobowiązania finansowe z tym
Podwykonawcą.
11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej Zamawiającemu faktury dowód
potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów.
Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu
płatności na konto Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym
otrzymanie wynagrodzenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu
zapłaty wraz oświadczeniem Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego
dokumentu.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną
Zamawiającemu kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
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13. Zamawiający dopuszcza płatności bezpośrednie na rzecz Podwykonawcy na podstawie
faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy, na które należy dokonać
przelewu należności.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 12, może dotyczyć jedynie należności, które powstały
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3.
15. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
16. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne Podwykonawcy
wynagrodzenie, zostanie ona dokonana w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury od Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 17.
17. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 16, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić
Zmawiającemu w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania wezwania.

1.

2.
3.

4.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY
§6
Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotów umundurowania jakościowo dobrych,
zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego, określonymi w
niniejszej umowie, a także bez wad, które pomniejszą wartość użytkową lub uczynią
przedmioty umundurowania nieprzydatnymi do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca podczas wykonywania wszelkich czynności, związanych z realizacją niniejszej
umowy, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.
Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2
zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na terenie:
1) Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,
75-531 Koszalin;
2) Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800
Lubań;
3) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego
78, 11-400 Kętrzyn.
Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3
zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na terenie:
1) Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk;
2) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego
78, 11-400 Kętrzyn;
3) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok;
4) Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148
Warszawa;
5) Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm;
6) Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl;
7) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300
Nowy Sącz;
8) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz;
9) Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania minimum dwóch przymiarek niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych w ust. 3.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania minimum jednej przymiarki niezbędnej do
prawidłowego wykonania przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych w ust. 4.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia od Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia
na uszycie przedmiotów umundurowania danych dotyczących budowy kodu kreskowego oraz
oznakowania wszystkich dostarczonych przedmiotów umundurowania tymi kodami zgodnie z
wymogami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
8. W celu wykonania przedmiotów umundurowania, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania
od Zamawiającego tkaniny mundurowej całorocznej oraz letniej w ilości określonej po
dokonaniu zdjęcia miary.
9.
Wykonawca uszyje przedmioty umundurowania z materiału:
1) powierzonego przez Zamawiającego w ilości określonej w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy – tkanina zasadnicza:
a) gabardyna - tkanina wełniano – poliestrowa art. W – 0119/E55/226,
b) gabardyna - tkanina wełniano – poliestrowa art. W – 0119/E55/0283;
2) własnego Wykonawcy – pozostałe dodatki krawieckie spełniające wymagania
Zamawiającego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy.
10. Wykonawca przekaże upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego przed dokonaniem
kontroli jakościowej przedmiotów umundurowania deklarację zgodności według PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2005, podpisaną przez Wykonawcę lub jego upoważnionego
przedstawiciela, poprzedzoną odpowiednimi badaniami.
11. Deklaracja zgodności wskazana w ust. 10 zostanie sporządzona zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 6 do umowy.
12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia
przedstawicielom Zamawiającego dokonującym kontroli jakościowej przedmiotu umowy
dokumentów potwierdzających, że użyte do wykonania przedmiotów umundurowania
surowce (materiały) takie jak: tkanina podszewkowa, tkanina wełniana na emblemat, tkanina
wełniana na lamówki, spełniają wymagania techniczno-użytkowe określone w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków produkcji przedmiotów
umundurowania u Wykonawcy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
14. W przypadku zniszczenia przez Wykonawcę powierzonej tkaniny mundurowej Zamawiający
obciąży Wykonawcę kosztami zakupu nowej tkaniny mundurowej.
15. W przypadku wątpliwości co do wykorzystania materiału powierzonego oraz zastosowania
dodatków o odpowiednich parametrach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia badań gotowego wyrobu na koszt Wykonawcy w certyfikowanym
laboratorium.
16. Ilekroć w dokumentacji przetargowej jest mowa o obowiązkach Wykonawcy, Wykonawca
mocą niniejszej umowy przyjmuje je do wykonania.
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
§7
1. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w dostarczonych przedmiotach umundurowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot
umundurowania, w szczególności:
1) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia;
2) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego;
3) jest w stanie niekompletnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmioty umundurowania gwarancji na okres …..
miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umundurowania, za który uważa
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

się moment wydania przedmiotu umundurowania z magazynu Zamawiającego do
użytkowania.
Okres przechowywania przedmiotów umundurowania w magazynie wynosi maksymalnie 5
lat.
Okres gwarancji przestaje obowiązywać w przypadku wydania przedmiotów umundurowania
do użytkowania po upływie terminu okresu przechowywania określonego w ust. 3.
Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji.
O wadzie przedmiotu umundurowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie w celu
realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół
reklamacji” sporządzony przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o ujawnionej wadzie.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę w zakresie ujawnionych wad
lub wymianę przedmiotu umundurowania, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego. Wybór sposobu usunięcia wad przysługuje Zamawiającemu.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich
usunięcia na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci
praw do gwarancji i rękojmi.
Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego dokona na
koszt własny poprawki uszytego w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 8 przedmiotu
umundurowania, jeżeli będzie nieprawidłowo dopasowane.

KLAUZULE ZATRUDNIENIOWE
§8
1. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) wszystkich
osób wykonujących prace związane z szyciem przedmiotów umundurowania obejmujące:
zdjęcie wymiarów antropometrycznych, krojenie, szycie, prasowanie, przymiarka, poprawki
krawieckie, pakowanie.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności wobec
Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów
i dokonania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie
realizacji umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Zamawiający dopuszcza swobodę Wykonawcy w zakresie zmiany i doboru osób
podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1.
WYNAGRODZENIE
§9
1.

2.
3.

Strony ustalają:
1) maksymalną wartość przedmiotu umowy, uwzględniając planowaną maksymalną ilość
przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, na łączną kwotę brutto: ………………… zł
(słownie: ………………………………….);
2) gwarantowaną wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie zamówienia
podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy w kwocie brutto:
…………………… zł (słownie: ……………………………………………………………).
3) wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie zamówienia w ramach prawa
opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy w kwocie
brutto:
……………………. zł (słownie: …………………………………………………..).
Ceny jednostkowe brutto przedmiotu umowy za dostawy w ramach zamówienia
podstawowego oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji pozostają
takie same.
Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie
koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu
umowy.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
§ 10
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto, jednak nie więcej niż
wartość wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego powiększonego o wartość brutto
zamówienia w ramach prawa opcji, z której skorzystał Zamawiający.
Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy po dostarczeniu i odebraniu przedmiotów
umundurowania w ramach każdego zamówienia osobno, o którym mowa w § 2 ust. 1, w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki, łącznie z wszelkimi
kosztami poniesionymi przez Wykonawcę.
Wystawienie faktury nastąpi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotów umundurowania w
ramach danego zamówienia, potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w formie podpisanego protokołu odbioru jakościowego i ilościowego, o
którym mowa w § 2 ust. 4, lecz nie później niż w ciągu 15 dni licząc od dnia odebrania
przedmiotów umundurowania.
Warunkiem zapłaty za dostarczone przedmioty umundurowania jest otrzymanie przez
Zamawiającego:
1) oryginału faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ust.4;
2) deklaracji zgodności według PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podpisanej przez Wykonawcę
lub jego upoważnionego przedstawiciela, o której mowa w § 6 ust. 10.
Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w ust. 5 lub ich błędne wypełnienie
spowoduje wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu uzupełnienia lub
wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności, określony w ust. 1, liczy się od dnia
dostarczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów.
Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 11
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczenia przedmiotów
umundurowania, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego od upływu terminu na dostarczenie
przedmiotów umundurowania, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 9 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku stwierdzenia w dniu dostarczenia w przedmiotach umundurowania
niezgodności z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2
do umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia tych przedmiotów umundurowania i żądać
wymiany na przedmioty umundurowania wolne od wad z zachowaniem prawa do naliczenia
kary umownej w wysokości 20% cen jednostkowych wskazanych w § 1 ust. 3 za przedmioty
umundurowania, które są niezgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wyznaczy 7 – dniowy
termin wymiany przedmiotu umundurowania na przedmiot umundurowania wolny od wad. W
przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.
1 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego od upływu terminu na
dostarczenie przedmiotu umundurowania wolnego od wad, jednak nie więcej niż 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2.
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4. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 7, umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2, licząc od dnia następnego od
upływu terminu na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust. 1 pkt 2.
5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2, licząc od dnia następnego od
upływu terminu na dokonanie poprawki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust. 1 pkt 2.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wartość kar umownych
wskazanych w ust. 1, 3 - 6 będzie liczona od wartości wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 3.
8. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę na
warunkach, o których mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 500,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Kara umowna będzie naliczana za
każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie wypełni zobowiązania.
9. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
pracowników przez Wykonawcę na warunkach, o których mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu
cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych,
z jakiejkolwiek należności Wykonawcy.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu,
ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
11. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 10,
wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą
szczegółowe naliczenie wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych.
12. W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca dokona
zapłaty powstałych wierzytelności w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego
noty obciążeniowej.
13. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

1.

2.

3.
4.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 12
W razie niedotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy, określonych w § 2 ust. 1
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej,
o której mowa w § 11 ust. 6 lub ust. 7.
Jeżeli Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia w związku z
tym kary umownej określonej w § 11 ust. 6 lub ust. 7.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach wskazanych w ust. 1-3. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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5. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
6. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania
konsorcjum z woli jego uczestników, jest odstąpieniem zawinionym przez Wykonawcę i
skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w § 11 ust. 6 lub ust. 7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.

RODO
§ 13
Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej
realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony
Zamawiającego – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, ze strony
Wykonawcy –
…………………………………………………………………………………………………………….
Powyższe dane osobowe zbierane są przez Strony umowy wyłącznie w celu ich przetwarzania
na potrzeby realizacji umowy.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych w
rozumieniu przepisów rozdziału V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”.
Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych
podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający oświadcza, że wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO stanowi
załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY
§ 14
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy
Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
przypadkach:
1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy;
2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług;
4) zmiany ilości przedmiotów zamówienia zamówionego w ramach prawa opcji;
5) zmiany wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w pkt. 4.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności
zmiana osób wskazanych do kontaktu ze stronami, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) ocenę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
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5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod
warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Pzp.
DOKUMENTY UMOWY
§ 15
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są następujące
dokumenty:
1) kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy – załącznik nr 1;
2) szczegółowy opis przedmiotu – załącznik nr 2;
3) ankieta wymiarowa Wykonawcy – załącznik nr 3.
4) wzór zamówienia – załącznik nr 4;
5) wzór protokołu odbioru jakościowego i ilościowego – załącznik nr 5;
6) wzór deklaracji zgodności złożonej przez Wykonawcę zgodnie z PN-EN ISO/IEC 170501:2005 – załącznik nr 6;
7) wzór oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji – załącznik nr 7;
8) klauzula obowiązku informacyjnego – załącznik nr 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1040, z
późn. zm.).
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

……………………..

ZAMAWIAJĄCY

…………………………..

Udzielam kontrasygnaty:
Główny Księgowy COSSG

…………………………….
Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – WGM-CMMSG COSSG
Egz. nr 2 – Wykonawca
Egz. nr 3 – PGK COSSG
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Załącznik nr 4 do umowy
nr……/WGM -CMMSG/2021 z dnia ……………
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Załącznik nr 5 do umowy
nr……/WGM -CMMSG/2021 z dnia ………………
Egz. nr …

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO
Miejsce dokonania odbioru:
……………………………………………………
Data dokonania odbioru:
……………………………………………………
Ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………..
(nazwa i adres)
…………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Ze strony Zamawiającego:
…………………………………………………..
(nazwa i adres)
Komisja w składzie:
1…………………………………………………
2…………………………………………………
Zgodnie z ……… umowy nr …………………………………… z dnia ……….
oraz
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
dokonano odbioru jakościowego i ilościowego następujących przedmiotów umundurowania:
Lp.

Nazwa przedmiotu

j.m.

Cena
jednostk..

Ilość
przedstawiona
do odbioru

przyjęta

odrzucona

Uwagi

Wnioski (uwagi) komisji dokonującej odbioru:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Podpisy:
1…………………………………………..
2..................................................................
(Członkowie komisji Zamawiającego)

……………………………
(Przedstawiciel Wykonawcy)

Wyk. w 2 egz.:
Egz. nr 1 – Zamawiający
Egz. nr 2 – Wykonawca
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Załącznik nr 6 do umowy
nr……/WGM -CMMSG/2021 z dnia ……………
Egz. nr ....

Deklaracja zgodności składana przez Wykonawcę (zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005)
1.

Nr......................

2.

Nazwa wystawcy:......................................................................................................................................
Adres wystawcy............................................................................................................................. ............
.......................................................................................................................................................... .....

3.

Przedmiot deklaracji................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4.

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:
Nr dokumentu

5.

Tytuł

Wydanie/data wydania

...................................

.............................................................

......................................

...................................

.............................................................

......................................

....................................

.............................................................

......................................

Informacje dodatkowe
6.

............................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Podpisano w imieniu i z upoważnienia:
.................................................................
.................................................................
(miejsce i data wystawienia)

7.

........................................ ...............................................................................................................
(nazwisko, funkcja) (podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)

Wyk. w 2 egz.:
Egz. nr 1 - Zamawiający
Egz. nr 2 - Wykonawca
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Załącznik nr 7 do umowy
nr……/WGM -CMMSG/2021 z dnia ……………
Egz. nr ....

OŚWIADCZENIE
O SKORZYSTANIU Z PRAWA OPCJI

Zamawiający oświadcza, że zgodnie § 1 ust. 5 umowy nr … /WGM -CMMSG/2021 z dnia
………….….. 2021 r. korzysta z przysługującego mu prawa opcji w cenach jednostkowych i
ilości maksymalnej do:
Lp.

Nazwa artykułu

1.

2.

3.

4.

Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk
Lądowych,
Sił
Powietrznych,
Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk
Lądowych,
Sił
Powietrznych,
Marynarki
Wojennej – szycie miarowe
Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił
Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie
miarowe
Razem

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto w zł

Wartość łącznie
brutto w zł

kpl.

kpl.

szt.

szt.

ZAMAWIAJĄCY
……………………………

Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – WGM-CMMSG COSSG
Egz. nr 2 – Wykonawca
Egz. nr 3 – PGK COSSG
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Załącznik nr 8 do umowy
nr……/WGM -CMMSG/2021 z dnia ……………

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się:
1) listownie na adres:
ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;
2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
1) związanych z realizacją umowy
umundurowania wyjściowego”;

nr

….…………..

na

„Szycie

przedmiotów

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO).
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy, oraz
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
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7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane, tj.:
1) od czasu obowiązywania umowy;
2) przepisów prawa, które obligują do przetwarzania danych osobowych przez określony
czas;
3) okresu, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową.
9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Koszalin, dnia ……………… 2021 r.
…………………………………
(czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do siwz

(załącznik nr 2 do umowy nr ………….……… z dnia ……………..)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mundur wyjściowy męski typu Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Mundur wyjściowy jest dwuczęściowy i składa się z kurtki i spodni. Materiałem
zasadniczym jest gabardyna – tkanina wełniano – poliestrowa w kolorze khaki (dla
munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił
Powietrznych) przekazana przez Zamawiającego w ilości 3,5 mb / 1 kpl. (szerokość
gotowych sztuk tkaniny wynosi 154 cm ± 2 cm).
Kurtka
Kurtka jest lekko wcięta w pasie (rysunek 1).
Przód kurtki jest usztywniony, z zapięciem jednorzędowym („na męską stronę”) na
cztery guziki marynarkowe z godłem (wizerunek orła w koronie). Na wysokości piersi
oraz poniżej pasa naszyte są cztery kieszenie z patkami i kontrafałdami zapinanymi na
guziki z godłem. Spód patek oraz brzegi kieszeni wykończone są tkaniną podszewkową.
Kurtka posiada kołnierz na stójce z wyłogami. Spód kołnierza wykonany jest z filcu.
Na ramionach umieszczone są naramienniki wszywane razem z kulą rękawa. Zapinane
są na guzik z godłem. Naramienniki muszą umożliwiać nakładanie pochewek z oznakami
stopni o wymiarach: wysokość – 116 mm ± 2mm, dłuższy bok – 60 mm ± 1mm, krótszy
bok – 46 mm ± 1mm. Na prawym szwie barkowym (pod naramiennikiem) przyszyty jest
guzik spodniowy do przypięcia sznura galowego.
Brzegi przodów, kołnierza oraz kieszeni z klapami przestębnowane są podwójnie w
kolorze tkaniny zasadniczej.
Tył kurtki składa się z dwóch części połączonych pośrodku szwem. Szwy boczne kurtki
zakończone są rozporkami otwartymi.
Rękawy wykonane są z dwóch podłużnych części, ze szwem bocznym zakończonym
rozporkiem i guzikiem marynarkowym z godłem. Dół rękawów w odległości 100 mm ± 3
mm od dolnej jego krawędzi posiada wszytą lamówkę o szerokości 2 mm z tkaniny
wełnianej w kolorze jasno zielonym. Miejsce wszycia jest pojedynczo przestębnowane
tworząc imitację mankietu.
Na prawym rękawie kurtki w odległości 45 mm od wszycia rękawa przyszyty jest
emblemat ,,Straż Graniczna Polish Border Guard” (należy go przyszyć w sposób jak
najmniej widoczny). Opis emblematu znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu.
Przody kurtki, kołnierz, obłożenie przodów, naramienniki i patki kieszeni podklejone są
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wkładem odzieżowym. Elementy
wielkopowierzchniowego klejenia.

nośne

kurtki

wykonane

są

technologią

Kurtka od wewnątrz wykończona jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie
atlasowym w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym
(dla munduru typu Sił Powietrznych), w której na wysokości piersi wykonane są dwie
kieszenie wpuszczane, zakończone wypustką z tkaniny wierzchniej. Lewa kieszeń
zapinana jest na guzik spodniowy. Nad lewą kieszenią wewnętrzną naszyta jest wszywka
firmowa. W tylnej części podszewki po środku wykonana jest fałda w odległości 50 mm
od wszycia kołnierza, głębokość fałdy wynosi 15 mm. W szew stójki wszyty jest wieszak
z taśmy wieszakowej.
Zastosowane w kurtce guziki są w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych)
oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych).
Emblemat
Emblemat wykonany jest metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej
na kolor jasno zielony. Posiada kształt owalnej tarczy wpisanej w prostokąt o wymiarach
90 x 105 mm (rysunek 3). Brzegi emblematu wykończone są gęstym ściegiem w kolorze
dostosowanym do tkaniny wełnianej, spód usztywniony jest włókninowym wkładem
odzieżowym.
Napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany w górnej części emblematu w kolorze srebrnym,
obwiedziony jest linią ciągłą w kolorze napisu. Wysokość liter napisu – 7 mm .
Litera „Ż” w wyrazie „STRAŻ” nie z kropką, a z poziomą kreską przez środek litery
„Ƶ” (jak na rysunku )
Poniżej napisu, pośrodku umieszczony jest słup graniczny w kolorze biało-czerwonym
o wymiarach: wysokość – 65 mm, szerokość – 13 mm, wysokość stożka – 6 mm. Stożek
słupa w kolorze białym, pozostała część na przemian w kolorze czerwonym i białym,
tworząc ukośne paski o szerokości 9 mm . Wszystkie boki słupa, z wyjątkiem podstawy
obszyte są nitką w kolorze zielonym.
Na tle słupa granicznego widnieje wizerunek orła, mieszczący się w prostokącie o
wymiarach 45 x 50 mm, w odległości 6 mm od dolnej krawędzi słupa. Orzeł wykonany
jest w kolorze srebrnobiałym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. W dolnej
części emblematu wykonany jest napis kolorem srebrnym „POLISH BORDER GUARD”.
Wysokość liter napisu 6 mm. Dla w/w wymiarów dotyczących emblematu przyjmuje się
tolerancję ± 1mm.
Spodnie
Spodnie posiadają nogawki bez mankietów, zwężane ku dołowi o ustabilizowanym
kształcie przedstawionym na rysunku 2. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od
wielkości spodni.
Kształt nogawek nadawany jest w trakcie formowania cieplnego, z udziałem pary wodnej,
na prasach do formowania. W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek
spodni wszyta jest lamówka koloru zielonego o szerokości 2 mm. Szwy boczne łączące
przednie części nogawek z tylnymi są rozprasowane wraz z lamówką i przestębnowane
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po nogawce przedniej.
W przednich nogawkach wykonane są dwie cięte kieszenie boczne z jedną wypustką, a
z prawej strony tyłu wpuszczona kieszeń z patką zapinaną na guzik spodniowy. Patka
kieszeni podszyta jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie atłasowym w
kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla
munduru typu Sił Powietrznych). Worki kieszeniowe wykonane są z podszewki
dzianinowej w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych)
Góra spodni posiada 2 fałdki (zakładki) z przodu skierowane do wewnątrz, które
wyznaczają kant spodni i 4 zaszewki z tyłu.
Spodnie posiadają pasek z przedłużoną lewą stroną zakończony prosto, zapinany na 1
guzik spodniowy. Prawa strona paska spodni zapinana jest na hak spodniowy.
Przedłużona część paska wykończona jest tkaniną zasadniczą lub dzianiną
podszewkową w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych).
Pasek od strony wewnętrznej wykończony jest taśmą – gurtem z wypustką lateksową.
Na pasku wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Po bokach paska wszyty jest ściągacz i po
dwa guziki umożliwiające dopasowanie spodni w obwodzie.
W spodniach wykonany jest rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny
tworzywowy średniospiralny w kolorze tkaniny zasadniczej.
Przednie części nogawek wzmocnione są od wewnątrz tkaniną podszewkową w kolorze
khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu
Sił Powietrznych), tzw. kolanówką. Wzmocnienie biegnie od paska i kończy się około 10
cm poniżej kolana. Zapasy szwu w kroku osłonięte są elementem w kształcie elipsy tzw.
siodełkiem z podszewki dzianinowej przyszytym punktowo na zapasach.
Doły nogawek zabezpieczone są przed przetarciem taśmą spodniową w kolorze khaki
(dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił
Powietrznych). Pod podwinięcie dołu spodni wszyta jest wkładka z podwójnej podszewki.
Na podtrzymywaczach, kieszeniach i dolnej części rozporka wykonane są rygle, które
dodatkowo wzmacniają miejsca najbardziej narażone na rozerwanie.
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
W spodniach zastosowano guziki spodniowe – czterootworowe, tworzywowe, w kolorze
khaki.
Ilość przeszyć ryglowych w spodniach:
 kieszenie boczne – 4;
 kieszeń tylna – 2;
 zamocowanie rozporka – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część dolna i górna – 7.
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Rysunki
Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego
Rysunek 2 – Spodnie munduru wyjściowego
Rysunek 3 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie wyżej
wymienione informacje.
Do każdego kompletu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca co
najmniej :
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego mundur został uszyty*;
2. kod kreskowy produktu*;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego mundur został
uszyty oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy realizacji
dostawy.
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Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego

Rysunek 2 – Spodnie munduru wyjściowego
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Rysunek 3 - Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary kurtki, spodni i kieszeni dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki
piersiowej 100 cm i obwodu pasa 91 cm podano w tabeli 1 i 2.
Podstawowe stale wymiary kurtki i spodni ujęto w tabeli 3 i 4.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki piersiowej 100 cm i ob. pasa
91 cm
Wymiar Tolerancja
Lp.
Miejsce pomiaru
w cm
w ±cm
Kurtka munduru wyjściowego
Przód
Długość przodu – odległość od najwyższego punktu na linii
1.
77,4
1,0
barku do dolnej krawędzi kurtki.
Szerokość przodu – odległość od krawędzi przodu do
2. wszycia rękawa na wysokości górnej krawędzi klapki kieszeni
24,8
0,5
piersiowej.
Tył
Długość tyłu – odległość od szwu wszycia kołnierza do dolnej
3.
75
1,0
krawędzi mierzona pośrodku tyłu.
Szerokość tyłu – odległość między krawędziami pach na
4.
47,3
1,0
wysokości naramienników.
Obwody (przód i tył)
Szerokość pod pachą – odległość od krawędzi przodu do
5.
60
1,0
środka tyłu.
Szerokość w pasie – odległość między krawędziami
6.
109
1,0
bocznymi przodu (prawym i prawym).
Szerokość dolna – odległość między krawędziami bocznymi
7.
132
1,0
przodu mierzona na dolnej krawędzi kurtki.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rękaw
Długość rękawa z mankietem
Szerokość rękawa u góry
Szerokość rękawa u dołu
Spodnie munduru wyjściowego
Długość zewnętrzna nogawki
Długość wewnętrzna nogawki
Szerokość nogawki u góry – odległość mierzona na
wysokości krocza.
Szerokość nogawki u dołu – odległość mierzona przy
krawędzi dolnej nogawki.

64,5
22,1
15,5

1,0
0,5
0,5

104
79,8

1,0
1,0

35,5

0,5

23,8

0,5

Tabela 2. Wymiary nakładanych kieszeni kurtki dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki
piersiowej 100 cm i ob. pasa 91 cm
Wymiar w cm
Tolerancja
Lp.
Miejsce pomiaru
Kieszenie Kieszenie
w ±cm
górne
dolne
1. Długość patki kieszeni przy górnej krawędzi
13,0
17,5
0,5
2. Wysokość patki mierzona po środku
6,0
7,0
0,5
Długość kieszeni mierzona 2 cm od dolnej
3.
13,8
22,5
0,5
krawędzi
Wysokość kieszeni mierzona pośrodku wraz
4.
15,5
21,5
0,5
z patką
Odległość od szwu barkowego do górnej
5.
21,5
0,5
krawędzi patki
Odległość od lewej krawędzi przodu do dolnej
6.
7,6
0,5
krawędzi kieszeni
Odległość od dolnej krawędzi kurtki do dolnej
7.
2,5
0,5
krawędzi kieszeni
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Tabela 3. Wymiary stałe kurtki munduru wyjściowego
Lp.

Miejsce pomiaru

Szerokość imitacji mankietu
Szerokość kontrafałdy kieszeni piersiowej
Szerokość kontrafałdy kieszeni dolnej
Odległość od górnej krawędzi patki do górnej krawędzi
4.
kieszeni
Długość rozporka w tyle kurtki mierzona z wierzchu na linii
5.
szwu od dołu do zamocowania
Długość rozporka od strony podszewki mierzona od dołu
6.
do zamocowania
7. Szerokość mierzona od krawędzi rozporka do podszewki
8. Odległość dziurek (bliższa krawędź) od krawędzi przodu
Odległość przyszycia guzików od krawędzi przodu
9. - pierwszego (górnego)
- pozostałych
Odległość przyszycia guzika na rękawie
10. - od krawędzi rozporka
- od dolnej krawędzi rękawa
Wieszak
11. - długość wieszaka
- szerokość wieszaka
1.
2.
3.

Wymiar w
cm
10
3,0
3,5

Tolerancja
w ±cm
0,5
0,1
0,1

2,0

0,2

10

0,3

6,5

0,3

4,0
2,0

0,5
0,2

2,5
3,5

0,2
0,2

2,5
5,0

0,2
0,2

7,0
0,6

0,2
0,1

Tabela 4. Wymiary stałe spodni munduru wyjściowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce pomiaru
Szerokość paska
Szerokość podtrzymywaczy
Długość podtrzymywaczy
Długość przedłużacza paska
Długość ściągacza
Szerokość ściągacza
Szerokość wypustki kieszeni
Szerokość podwinięcia dołu spodni

Wymiar w
cm
3,5
1,0
5,5
4,5
8,0
2,2
1,0
5,0

Tolerancja
w ±cm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3

3. WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. trwałością kantów;
5. odpornością na wyświecenie;
6. odpornością na brudzenie;
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7. odpornością spodni na wypychanie;
8. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
9. estetycznym wykonaniem:
 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć)
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – przekazana przez Zamawiającego.
2. Tkanina podszewkowa:
 jedwab wiskozowy o splocie atłasowym, barwiony na kolor khaki (dla munduru
typu Wojsk Lądowych) oraz barwiony na kolor stalowy (dla munduru typu Sił
Powietrznych). Wskaźniki techniczno – użytkowe w tabeli nr 5.
3. Tkanina wełniana na emblemat:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 6.
4. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 7.
5. Guziki z godłem:
 guziki składają się z uszka metalowego i grzybka z tworzywa sztucznego –
bakelitu w kolorze ciemnego khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w
kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych). Na wypukłej
powierzchni grzybka wytłoczone jest godło państwowe;
 średnice guzików : 22 mm ± 0,3 mm – do zapięcia przodu kurtki i na rękawach
oraz guzik 16 mm ± 0,3 mm – do zapięcia patek kieszeni i naramienników.
6. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk
Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych),
średnica guzików 15 mm ± 1 mm.
7. Hak spodniowy:
 metalowy, nabijany 4 – częściowy, kolor nikiel.
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Tabela 5. Wskaźnik techniczno – użytkowe tkaniny podszewkowej
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
jedwab
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wiskozowy
PN-P-01703:1996
tkaniny
błysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
2. - osnowa
l/dm
440 - 465
PN-EN 1049-2:2000
- wątek
320 - 385
atłas 5-cio
3. Splot
nitkowy
4. Masa powierzchniowa
g/m2
92 - 106
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 139345. - osnowa
N
400
1:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
prasowaniu
przekraczać
6.
%
PN-P-04624:1974
- osnowa
±2
- wątek
±2
nie mniej niż
Odporność wybarwień na :
- prasowanie
PN-EN ISO 105zmiana barwy
4-5
X11:2000
zabrudzenia bieli
4
PN-EN ISO 105- pot
4
E04:2011 lub
7.
stopień
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105zabrudzenia bieli
E04:2013-06
4
PN-EN ISO 105- rozpuszczalniki organiczne
X05:1999
4
PN-EN ISO 105- tarcie suche
X12:2005
khaki /
8. Kolor
stalowy
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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Tabela 6. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na emblemat
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
1.
Rodzaj i skład surowcowy
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
tkaniny
Masa liniowa przędzy
2.
 osnowa
tex
25x2
PN-ISO 1139:1998
25x2
PN-P-04653:1997
 wątek
2
3.
Masa powierzchniowa
g/m
416 ± 17
Wskaźniki użytkowe
4.
Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 13934:2013 osnowa
N
300
07
300
 wątek
5.
Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
zmoczeniu w zimnej wodzie
przekraczać
%
PN-ISO 7771:1994
± 3,5
 osnowa
± 3,0
 wątek
Odporność wybarwień na:
nie mniej niż
5
PN-EN ISO 105 światło sztuczne
B02:2014-11
 wodę:
PN-EN ISO 1054
zmiana barwy
E01:2013-06
4
zabrudzenie bieli
6.
stopień
 prasowanie
4
PN-EN ISO 105-X11:2000
zmiana barwy
4
zabrudzenie bieli
3-4
PN-EN ISO 105-X12:2005
 tarcie suche
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
 rozpuszczalniki
organiczne
7.
Kolor
jasno zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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Tabela 7. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
surowcowy tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:20134
zmiana barwy
06
4
zabrudzenia bieli
- prasowanie
4
6.
stopień
zmiana barwy
PN-EN ISO 105-X11:2000
4
zabrudzenia bieli
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
3-4
- tarcie suche
PN-EN ISO 105-X12:2005
- rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Mundur wyjściowy powinien być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
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zapakowany w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyty został
mundur. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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Mundur wyjściowy męski typu Marynarki Wojennej
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Mundur wyjściowy męski jest dwuczęściowy i składa się z kurtki i spodni. Materiałem
zasadniczym jest gabardyna wełniano – poliestrowa w kolorze granatowym przekazana
przez Zamawiającego w ilości 3,5 mb / 1 kpl. (szerokość gotowych sztuk tkaniny wynosi
154 cm ± 2 cm).
Kurtka
Przód kurtki jest usztywniony, z zapięciem dwurzędowym („na męską stronę”) na trzy
guziki mundurowe w kolorze złotym z kotwicą marynarki wojennej na krzyżu
kawalerskim. Na obu częściach przodu u góry przyszyte są guziki mundurowe (z krótkim
uchem). Na lewym przodzie drugi rząd guzików mundurowych (z krótkim uchem).
Dodatkowo kurtka zapinana jest na jeden guzik spodniowy w kolorze czarnym
(poliestrowy czterootworowy o średnicy 20 mm) przyszyty do podszewki przodu lewego,
dziurka wykonana w prawym przodzie. Kurtka na linii bioder i ramion swobodna, w pasie
lekko dopasowana zaszewką.
W przodach na linii pasa, wykonane są kieszenie boczne z klapkami i z jedną wypustką.
Klapki od wewnątrz wykończone są podszewką.
Kurtka posiada wykładany kołnierz na stójce z wyłogami, spód kołnierza wykonany jest z
filcu.
Tył kurtki składa się z dwóch części połączonych pośrodku szwem.
Rękawy wykonane są z dwóch podłużnych części, ze szwem bocznym (bez mankietów i
rozporków).
Na prawym rękawie kurtki w odległości 45 mm od wszycia rękawa przyszyty jest
emblemat ,,Straż Graniczna Polish Border Guard” (należy go przyszyć w sposób jak
najmniej widoczny). Opis emblematu znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu.
Przody kurtki, kołnierz, obłożenie przodów i patki kieszeni podklejone są wkładem
odzieżowym. Elementy nośne kurtki wykonane są technologią wielopowierzchniowego
klejenia.
Kurtka od wewnątrz wykończona jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie
atłasowym w kolorze granatowym, w której na wysokości piersi wykonane są dwie
kieszenie wpuszczane, zakończone wypustką z tkaniny wierzchniej. Lewa kieszeń
zapinana jest na guzik spodniowy. Nad lewą kieszenią wewnętrzną naszyta jest wszywka
firmowa. W tylnej części podszewki po środku wykonana jest fałda w odległości 50 mm
od wszycia kołnierza, głębokość fałdy wynosi 15 mm.
W szew stójki wszyty jest wieszak z taśmy wieszakowej.
Zastosowane w kurtce guziki są w kolorze złotym.
Ilość przyszyć ryglowych w kurtce:
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- kieszenie boczne – 4.
Dziurki w kurtce wykonać zakończone ryglem maszynowym.
Emblemat
Emblemat wykonany jest metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej
na kolor jasno zielony. Posiada kształt owalnej tarczy wpisanej w prostokąt o wymiarach
90 x 105 mm (rysunek 4). Brzegi emblematu wykończone są gęstym ściegiem w kolorze
dostosowanym do tkaniny wełnianej, spód usztywniony jest włókninowym wkładem
odzieżowym.
Napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany w górnej części emblematu w kolorze złotym,
obwiedziony jest linią ciągłą w kolorze napisu. Wysokość liter napisu – 7 mm .
Litera „Ż” w wyrazie „STRAŻ” nie z kropką, a z poziomą kreską przez środek litery
„Ƶ” (jak na rysunku )
Poniżej napisu, pośrodku umieszczony jest słup graniczny w kolorze biało-czerwonym
o wymiarach: wysokość – 65 mm, szerokość – 13 mm, wysokość stożka – 6 mm . Stożek
słupa w kolorze białym, pozostała część na przemian w kolorze czerwonym i białym,
tworząc ukośne paski o szerokości 9 mm . Wszystkie boki słupa, z wyjątkiem podstawy
obszyte są nitką w kolorze zielonym.
Na tle słupa granicznego widnieje wizerunek orła, mieszczący się w prostokącie o
wymiarach 45 x 50 mm, w odległości 6 mm od dolnej krawędzi słupa. Orzeł wykonany
jest w kolorze srebrnobiałym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. W dolnej
części emblematu wykonany jest napis kolorem złotym „POLISH BORDER GUARD”.
Wysokość liter napisu 6 mm. Dla w/w wymiarów dotyczących emblematu przyjmuje się
tolerancję ± 1mm.
Spodnie
Spodnie posiadają nogawki bez mankietów, zwężane ku dołowi o ustabilizowanym
kształcie przedstawionym na rysunku 2. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od
wielkości spodni.
Kształt nogawek nadawany jest w trakcie formowania cieplnego, z udziałem pary wodnej,
na prasach do formowania. W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek
spodni wszyta jest lamówka koloru zielonego o szerokości 2 mm. Szwy boczne łączące
przednie części nogawek z tylnymi są rozprasowane wraz z lamówką.
W przednich nogawkach wykonane są dwie cięte kieszenie boczne z jedną wypustką, a
z prawej strony tyłu wpuszczona kieszeń z patką zapinaną na guzik spodniowy. Patka
kieszeni podszyta jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie atłasowym w
kolorze granatowym. Worki kieszeniowe wykonane są z podszewki dzianinowej w
kolorze granatowym.
Góra spodni posiada 2 fałdki (zakładki) z przodu skierowane do wewnątrz, które
wyznaczają kant spodni i 4 zaszewki z tyłu.
Spodnie posiadają pasek z przedłużoną lewą stroną zakończony prosto, zapinany na 1
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guzik spodniowy. Prawa strona paska spodni zapinana jest na hak spodniowy.
Przedłużona część paska wykończona jest tkaniną zasadniczą lub dzianiną
podszewkową w kolorze granatowym.
Pasek od strony wewnętrznej wykończony jest taśmą – gurtem z wypustką lateksową.
Na pasku wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Po bokach paska wszyty jest ściągacz i po
dwa guziki umożliwiające dopasowanie spodni w obwodzie.
W spodniach wykonany jest rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny
tworzywowy średniospiralny w kolorze tkaniny zasadniczej.
Przednie części nogawek wzmocnione są od wewnątrz tkaniną podszewkową w kolorze
granatowym tzw. kolanówką. Wzmocnienie biegnie od paska i kończy się około 10 cm
poniżej kolana. Zapasy szwu w kroku osłonięte są elementem w kształcie elipsy tzw.
siodełkiem z podszewki dzianinowej przyszytym punktowo na zapasach.
Doły nogawek zabezpieczone są przed przetarciem taśmą spodniową w kolorze
granatowym. Pod podwinięcie dołu spodni wszyta jest wkładka z podwójnej podszewki.
Na podtrzymywaczach, kieszeniach i dolnej części rozporka wykonane są rygle, które
dodatkowo wzmacniają miejsca najbardziej narażone na rozerwanie.
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
W spodniach zastosowano guziki spodniowe – czterootworowe, tworzywowe, w kolorze
czarnym.
Ilość przeszyć ryglowych w spodniach:
 kieszenie boczne – 4;
 kieszeń tylna – 2;
 zamocowanie rozporka – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część dolna i górna– 7.
Rysunki
Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego – przód i tył
Rysunek 2 – Spodnie munduru wyjściowego
Rysunek 3 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie wyżej
wymienione informacje.
Do każdego kompletu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca co
najmniej:
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego mundur został uszyty;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kod kreskowy produktu;
nazwę, adres i znak firmowy producenta;
nazwę wyrobu;
skład surowcowy materiału zasadniczego;
wielkość (rozmiar) wyrobu;
jakość wyrobu;
rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego mundur został
uszyty oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy realizacji
dostawy.

Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego – przód i tył
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Rysunek 2 – Spodnie munduru wyjściowego

Rysunek 3 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
2.WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary kurtki, spodni i kieszeni dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki
piersiowej 100 cm, obwodu pasa 91 cm podano w tabeli 1.
Podstawowe wymiary stałe spodni ujęto w tabeli nr 2.
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Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki piersiowej 100 cm, obwodu
pasa 91cm
Wymiary Tolerancja
Lp.
Miejsce pomiaru
w cm
± cm
Kurtka munduru wyjściowego
Przód
1. Długość przodu – odległość od najwyższego punktu na linii
79,0
1,0
barku do dolnej krawędzi.
2. Szerokość przodu – odległość od krawędzi przodu do
28,2
0,3
wszycia rękawa
Tył
3. Długość tyłu – odległość od szwu wszycia kołnierza do
76,0
1,0
dolnej krawędzi mierzona po środku tyłu.
4. Szerokość tyłu – odległość między krawędziami na
47,3
0,5
wysokości szwów barkowych.
Obwody (przód i tył)
5. Szerokość pod pachą – odległość od krawędzi przodu do
65,4
1,0
środka tyłu.
6. Szerokość w pasie – odległość mierzona między
119,0
1,5
krawędziami bocznymi przodu (lewym i prawym)
7. Szerokość u dołu – odległość między krawędziami
135,0
1,5
bocznymi przodu mierzona na dolnej krawędzi kurtki.
Rękaw
8. Długość rękawa
64,5
1,0
9. Szerokość rękawa u góry
22,9
0,5
10. Szerokość rękawa u dołu
15,5
0,5
Kieszeń dolna
11. Długość mierzona po górnej krawędzi patki – długość
16,5
0,5
otworu kieszeni
12. Szerokość patki
6,0
0,2
13. Długość wypustki kieszeni
16,0
0,5
14. Odległość kieszeni od dolnej krawędzi przodu do linii
24,5
0,5
wszycia klapki
Spodnie munduru wyjściowego
15. Długość zewnętrzna nogawki
104
1,0
16. Długość wewnętrzna nogawki
79,8
1,0
17. Szerokość nogawki u góry – odległość mierzona na
35,5
0,5
wysokości krocza.
18. Szerokość nogawki u dołu – odległość mierzona przy
23,8
0,5
krawędzi dolnej nogawki.
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Tabela 2. Wymiary stałe spodni munduru wyjściowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce pomiaru
Szerokość paska
Szerokość podtrzymywaczy
Długość podtrzymywaczy
Długość przedłużacza paska
Długość ściągacza
Szerokość ściągacza
Szerokość wypustki kieszeni
Szerokość podwinięcia dołu spodni

Wymiar w
cm
3,5
1,0
5,5
4,5
8,0
2,2
1,0
5,0

Tolerancja
w ±cm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3

3.WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. odpornością na wyświecenie;
5. odpornością na brudzenie;
6. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
7. estetycznym wykonaniem:
 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć)
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – dostarcza Zamawiający.
2. Tkanina podszewkowa:
 jedwab wiskozowy o splocie atłasowym, barwiony na kolor granatowy
Wskaźniki techniczno – użytkowe w tabeli nr 3.
3. Tkanina wełniana na emblemat:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 4.
4. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 5.
5. Guziki metalowe w kolorze złotym z kotwicą marynarki wojennej na krzyżu
kawalerskim:
 o średnicy 22 mm, z długim uchwytem,
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 o średnicy 22 mm, z krótkim uchwytem (ozdobne).
6. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze czarnym, średnica guzików 15 mm ± 1
mm.; 20 mm ± 1 mm.
7. Hak spodniowy:
 metalowy, nabijany 4 – częściowy, kolor nikiel.
Tabela 3. Wskaźnik techniczno – użytkowe tkaniny podszewkowej
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Wskaźniki techniczne
jedwab
Rodzaj i skład surowcowy
%
wiskozowy
tkaniny
błysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
- osnowa
l/dm
440 - 465
- wątek
320 - 385
atłas 5-cio
Splot
nitkowy
2
Masa powierzchniowa
g/m
92 - 106
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
- osnowa
N
400
- wątek
300
Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
prasowaniu
przekraczać
%
- osnowa
±2
- wątek
±2
Odporność wybarwień na :
nie mniej niż
- prasowanie
zmiana barwy
4-5
zabrudzenia bieli
4
- pot
zmiana barwy
zabrudzenia bieli

stopień

4
3-4

- rozpuszczalniki organiczne

4

- tarcie suche

4

PN-P-01703:1996

PN-EN 1049-2:2000
PN-EN ISO 139341:2013-07

PN-P-04624:1974

PN-EN ISO 105X11:2000
PN-EN ISO 105E04:2011 lub
PN-EN ISO 105E04:2013-06
PN-EN ISO 105X05:1999
PN-EN ISO 105X12:2005
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8.

Kolor

-

granatowy

Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

Tabela 4. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na emblemat
Lp. Wskaźnik
Jednostka Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wełna - 100 PN-P-01703:1996
tkaniny
Masa liniowa przędzy
2. osnowa
tex
25x2
PN-ISO 1139:1998
wątek
25x2
PN-P-04653:1997
2
3. Masa powierzchniowa
g/m
416 ± 17
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 13934:20134. osnowa
N
300
07
wątek
300
Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
zmoczeniu w zimnej wodzie
przekraczać
5.
%
PN-ISO 7771:1994
osnowa
± 3,5
wątek
± 3,0
Odporność wybarwień na:
nie mniej niż
światło sztuczne
5
PN-EN
ISO
105B02:2014-11
wodę:
PN-EN
ISO
105zmiana barwy
4
E01:2013-06
4
6. zabrudzenie bieli
stopień
prasowanie
zmiana barwy
4
PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
4
tarcie suche
3-4
PN-EN ISO 105-X12:2005
rozpuszczalniki organiczne
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
7. Kolor
jasno zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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Tabela 5. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wełna - 100 PN-P-01703:1996
tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:2013zmiana barwy
4
06
zabrudzenia bieli
4
- prasowanie
6.
zmiana barwy
stopień
4
PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenia bieli
4
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
- tarcie suche
3-4
PN-EN ISO 105-X12:2005
rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

67
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

5.WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6.PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Mundur wyjściowy powinien być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
zapakowany w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyty
został mundur. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.

68
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

Mundur wyjściowy
Powietrznych

damski

typu

Wojsk

Lądowych

oraz

Sił

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Mundur wyjściowy jest dwuczęściowy i składa się z kurtki i spódnicy. Materiałem
zasadniczym jest gabardyna – wełniano – poliestrowa w kolorze khaki (dla munduru
typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych)
przekazana przez Zamawiającego w ilości 3,2 mb / 1 kpl. (szerokość gotowych sztuk
tkaniny wynosi 154 cm ± 2 cm).
Kurtka
Kurtka jest lekko wcięta w pasie (rysunek 1).
Przód kurtki jest usztywniony, z zapięciem jednorzędowym („na damską stronę”) na
cztery guziki marynarkowe z godłem (wizerunek orła w koronie). Przody kurtki
posiadają zaszewki dopasowujące w talii oraz zaszewkę, która biegnie od szwów
barkowych do zgubienia w kierunku górnej patki kieszeni piersiowej. Na wysokości
piersi oraz poniżej pasa naszyte są cztery kieszenie z patkami i kontrafałdami
zapinanymi na guziki z godłem. Spód patek oraz brzegi kieszeni wykończone są
tkaniną podszewkową.
Kurtka posiada kołnierz na stójce z wyłogami. Spód kołnierza wykonany jest z filcu.
Na ramionach umieszczone są naramienniki wszywane razem z kulą rękawa.
Zapinane są na guzik z godłem. Naramienniki muszą umożliwiać nakładanie
pochewek z oznakami stopni o wymiarach: wysokość – 116 mm ± 2mm, dłuższy bok–
60 mm ± 1mm, krótszy bok – 46 mm ± 1mm. Na prawym szwie barkowym (pod
naramiennikiem) przyszyty jest guzik spodniowy do przypięcia sznura galowego.
Brzegi przodów, kołnierza oraz kieszeni z klapami przestębnowane są podwójnie w
kolorze tkaniny zasadniczej.
Tył kurtki składa się z dwóch części połączonych pośrodku szwem. Szwy boczne
kurtki zakończone są rozporkami otwartymi.
Rękawy wykonane są z dwóch podłużnych części, ze szwem bocznym zakończonym
rozporkiem i guzikiem marynarkowym z godłem. Dół rękawów w odległości 100 mm ±
3 mm od dolnej jego krawędzi posiada wszytą lamówkę o szerokości 2 mm z tkaniny
wełnianej w kolorze jasno zielonym. Miejsce wszycia jest pojedynczo przestębnowane
tworząc imitację mankietu.
Na prawym rękawie kurtki w odległości 45 mm od wszycia rękawa przyszyty jest
emblemat ,,Straż Graniczna Polish Border Guard” (należy go przyszyć w sposób
jak najmniej widoczny). Opis emblematu znajduje się w dalszej części opisu
przedmiotu.
Przody kurtki, kołnierz, obłożenie przodów, naramienniki i patki kieszeni podklejone są
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wkładem odzieżowym. Elementy
wielkopowierzchniowego klejenia.

nośne

kurtki

wykonane

są

technologią

Kurtka od wewnątrz wykończona jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie
atlasowym w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych), na której na wysokości piersi po lewej
stronie naszyta jest wszywka firmowa. W tylnej części podszewki po środku wykonana
jest fałda w odległości 50 mm od wszycia kołnierza, głębokość fałdy wynosi 15 mm.
W szew stójki wszyty jest wieszak z taśmy wieszakowej.
Zastosowane w kurtce guziki są w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych)
oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych).
Emblemat
Emblemat wykonany jest metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej
barwionej na kolor jasno zielony. Posiada kształt owalnej tarczy wpisanej w prostokąt
o wymiarach 90 x 105 mm (rysunek 4). Brzegi emblematu wykończone są gęstym
ściegiem w kolorze dostosowanym do tkaniny wełnianej, spód usztywniony jest
włókninowym wkładem odzieżowym.
Napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany w górnej części emblematu w kolorze
srebrnym, obwiedziony jest linią ciągłą w kolorze napisu. Wysokość liter napisu – 7
mm .
Litera „Ż” w wyrazie „STRAŻ” nie z kropką, a z poziomą kreską przez środek
litery „Ƶ” (jak na rysunku )
Poniżej napisu, pośrodku umieszczony jest słup graniczny w kolorze biało-czerwonym
o wymiarach: wysokość – 65 mm, szerokość – 13 mm, wysokość stożka – 6 mm .
Stożek słupa w kolorze białym, pozostała część na przemian w kolorze czerwonym i
białym, tworząc ukośne paski o szerokości 9 mm . Wszystkie boki słupa, z wyjątkiem
podstawy obszyte są nitką w kolorze zielonym.
Na tle słupa granicznego widnieje wizerunek orła, mieszczący się w prostokącie o
wymiarach 45 x 50 mm, w odległości 6 mm od dolnej krawędzi słupa. Orzeł wykonany
jest w kolorze srebrnobiałym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. W dolnej
części emblematu wykonany jest napis kolorem srebrnym „POLISH BORDER
GUARD”. Wysokość liter napisu 6 mm. Dla w/w wymiarów dotyczących emblematu
przyjmuje się tolerancję ± 1mm.
Spódnica
Spódnica prosta (rysunek 2, 3) na podszewce z jedwabiu wiskozowego o splocie
atłasowym w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych). W górze przodu i tyłu znajdują się po
dwie zaszewki dopasowujące.
W szwie środka tyłu w górze spódnica zapinana jest na kryty zamek błyskawiczny
(zamek poliestrowy, spiralny na taśmie siatkowej) oraz na guzik przyszyty do paska.
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W tyle założona kontrafałda o szerokości 10 cm ± 0,3 cm. Szew tylny przy
kontrafałdzie zabezpieczony jest przed rozpruciem przeszyciem w kształcie trójkąta.
Spódnica posiada usztywniony pasek, w który są wszyte 4 podtrzymywacze. Lewa
strona paska zakończona dziurką na guzik.. Prawa strona paska jest przedłużona i
zapinana na guzik spodniowy.
Na bokach spódnicy od strony wewnętrznej w szwy łączące pasek ze spódnicą wszyte
są pętelki z taśmy wieszakowej.
Dół spódnicy jest podwinięty do wewnątrz i podszyty kryto.
Długość spódnicy uzależniona jest od rozmiaru, przy czym dolna krawędź spódnicy
powinna sięgać kolan.
Zastosowanie w spódnicy guziki są poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla
munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił
Powietrznych).
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
Ilość przeszyć ryglowych w spódnicy:
 zamocowanie kontrafałdy – trójkąt – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część górna i dolna – 4.
Rysunki
Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego
Rysunek 2 – Przód spódnicy munduru wyjściowego
Rysunek 3 – Tył spódnicy munduru wyjściowego
Rysunek 4 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie
wyżej wymienione informacje.
Do każdego kompletu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca
co najmniej:
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego mundur został uszyty;
2. kod kreskowy produktu*;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
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7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego mundur został
uszyty oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy realizacji
dostawy.

Rysunek 1. Kurtka munduru wyjściowego

Rysunek 2 – Przód spódnicy

Rysunek 3 – Tył spódnicy
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Rysunek 4. Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary kurtki, spódnicy i kieszeni dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki
piersiowej 92 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100 podano w tabeli 1 i 2.
Podstawowe stałe wymiary kurtki i spódnicy ujęto w tabeli 3 i 4.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki piersiowej 92 cm, obwodu
pasa 73 cm i obwodu bioder 100 cm
Lp.

Miejsce pomiaru

Wymiary w Tolerancja ±
cm
cm

Kurtka munduru wyjściowego
Przód
1
2

Długość przodu – odległość od najwyższego punktu na
linii barku do dolnej krawędzi kurtki
Szerokość przodu - odległość od krawędzi przodu do
wszycia rękawa na wysokości górnej krawędzi klapki

75

1,0

23

0,5

72,5

1,0

44

1,0

57

1,0

Tył
3
4

Długość tyłu – odległość od szwu wszycia kołnierza do
dolnej krawędzi mierzona pośrodku tyłu
Szerokość tyłu – odległość miedzy krawędziami pach na
wysokości naramienników
Przód i tył (obwody)

5

Szerokość pod pachą – odległość od krawędzi przodu do
środka tyłu

73
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

Lp.

Wymiary w Tolerancja ±
cm
cm

Miejsce pomiaru

6

Szerokość w pasie – odległość mierzona między
krawędziami bocznymi przodu (lewym i prawym)

105

1,0

7

Szerokość u dołu - odległość między krawędziami
bocznymi przodu

130

1,0

Rękaw
8

Długość rękawa z mankietem

60

1,0

9

Szerokość rękawa u góry

20

0,5

10 Szerokość rękawa u dołu

14

0,5

11 Długość - odległość od wszycia paska do dolnej krawędzi,
mierzona pośrodku przodu

59,0

1,0

12 Długość kontrafałdy

26,0

1,0

13 Szerokość na linii talii

37,0

0,5

14 Szerokość na linii bioder

51,5

0,5

Spódnica munduru wyjściowego

Tabela 2. Wymiary nakładanych kieszeni kurtki dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki
piersiowej 92 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100 cm
Wymiary w cm
Lp.

Kieszeni Kieszenie Tolerancja ±
e
dolne
cm
piersiow
e

Miejsce pomiaru

1

Długość klapki u góry

12,5

17

0,5

2

Szerokość klapki

6,0

7,0

0,5

3

Długość kieszeni z klapką mierzona pośrodku

15,5

21

0,5

4

Szerokość kieszeni mierzona 2 cm od dolnej
krawędzi

13,5

21,5

0,5

5

Odległość od szwu
krawędzi klapki

górnej

20

-

0,5

6

Odległość od lewej krawędzi przodu do dolnej
krawędzi kieszeni

8,7

-

0,5

7

Odległość od dolnej krawędzi kurtki do dolnej
krawędzi kieszeni

2,5

0,5

barkowego

do
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Tabela 3. Wymiary stałe kurtki munduru wyjściowego
Lp.

Miejsce pomiaru

Szerokość imitacji mankietu
Szerokość kontrafałdy kieszeni piersiowej
Szerokość kontrafałdy kieszeni dolnej
Odległość od górnej krawędzi patki do górnej
4.
krawędzi kieszeni
Długość rozporka w tyle kurtki mierzona z
5.
wierzchu na linii szwu od dołu do zamocowania
Długość rozporka od strony podszewki mierzona
6.
od dołu do zamocowania
Szerokość mierzona od krawędzi rozporka do
7.
podszewki
Odległość dziurek (bliższa krawędź) od krawędzi
8.
przodu
Odległość przyszycia guzików od krawędzi przodu
9. - pierwszego (górnego)
- pozostałych
Odległość przyszycia guzika na rękawie
10. - od krawędzi rozporka
- od dolnej krawędzi rękawa
Wieszak
11. - długość wieszaka
- szerokość wieszaka
1.
2.
3.

Wymiar w
cm
10
3,0
3,5

Tolerancja w
±cm
0,5
0,1
0,1

2,0

0,2

10

0,3

6,5

0,3

4,0

0,5

2,0

0,2

2,5
3,5

0,2
0,2

2,5
5,0

0,2
0,2

7,0
0,6

0,2
0,1

Tabela 4. Wymiary stałe spódnicy munduru wyjściowego
Wymiar w
Lp.
Miejsce pomiaru
cm
1. Szerokość paska
3,5
2. Szerokość podtrzymywaczy
1,0
3. Długość podtrzymywaczy
5,5
5. Długość wieszaczka
9,5
6. Podwinięcie dołu
3,0

Tolerancja w
±cm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

3. WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. odpornością na wyświecenie;
5. odpornością na brudzenie;
6. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
7. estetycznym wykonaniem:
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 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć)
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – dostarcza Zamawiający.
2. Tkanina podszewkowa:
 jedwab wiskozowy o splocie atłasowym, barwiony na kolor khaki (dla munduru
typu Wojsk Lądowych) oraz barwiony na kolor stalowy (dla munduru typu Sił
Powietrznych). Wskaźniki techniczno – użytkowe w tabeli nr 5.
3. Tkanina wełniana na emblemat:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 6.
4. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 7.
5. Guziki z godłem:
 guziki składają się z uszka metalowego i grzybka z tworzywa sztucznego –
bakelitu w kolorze ciemnego khaki (dla munduru typu Wojsk Lądowych) oraz w
kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych). Na wypukłej
powierzchni grzybka wytłoczone jest godło państwowe;
 średnice guzików : 22 mm ± 0,3 mm – do zapięcia przodu kurtki i na rękawach
oraz guzik 16 mm ± 0,3 mm – do zapięcia patek kieszeni i naramienników.
6. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla munduru typu Wojsk
Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla munduru typu Sił Powietrznych),
średnica guzików 15 mm ± 1 mm.
Tabela 5. Wskaźnik techniczno – użytkowe tkaniny podszewkowej
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
jedwab
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wiskozowy
PN-P-01703:1996
tkaniny
błysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
2. - osnowa
l/dm
440 - 465
PN-EN 1049-2:2000
- wątek
320 - 385
atłas 5-cio
3. Splot
nitkowy
4. Masa powierzchniowa
g/m2
92 - 106
Wskaźniki użytkowe
5. Siła zrywająca
N
nie mniej niż
PN-EN ISO 1393476
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6.

7.

- osnowa
- wątek
Zmiana wymiarów po
prasowaniu
- osnowa
- wątek
Odporność wybarwień na :
- prasowanie
zmiana barwy
zabrudzenia bieli
- pot
zmiana barwy
zabrudzenia bieli

%

4-5
4
stopień

4

- tarcie suche
Kolor

4
3-4
4

- rozpuszczalniki organiczne

8.

400
300
nie powinna
przekraczać
±2
±2
nie mniej niż

-

1:2013-07

PN-P-04624:1974

PN-EN ISO 105X11:2000
PN-EN ISO 105E04:2011 lub
PN-EN ISO 105E04:2013-06
PN-EN ISO 105X05:1999
PN-EN ISO 105X12:2005

Khaki
/stalowy

Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

77
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

Tabela 6. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na emblemat
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
tkaniny
Masa liniowa przędzy
2.
 osnowa
tex
25x2
PN-ISO 1139:1998
25x2
PN-P-04653:1997
 wątek
2
3.
Masa powierzchniowa
g/m
416 ± 17
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 13934:20134.
 osnowa
N
300
07
300
 wątek
Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
zmoczeniu w zimnej wodzie
przekraczać
5.
%
PN-ISO 7771:1994
± 3,5
 osnowa
± 3,0
 wątek
Odporność wybarwień na:
nie mniej niż
5
PN-EN ISO 105 światło sztuczne
B02:2014-11
 wodę:
PN-EN ISO 1054
zmiana barwy
E01:2013-06
4
zabrudzenie bieli
6.
stopień
 prasowanie
PN-EN ISO 1054
zmiana barwy
X11:2000
4
zabrudzenie bieli
3-4
PN-EN ISO 105 tarcie suche
X12:2005
4
PN-EN ISO 105 rozpuszczalniki
X05:1999
organiczne
7.
Kolor
jasno zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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Tabela 7. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
surowcowy tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:20134
zmiana barwy
06
4
zabrudzenia bieli
- prasowanie
4
6.
stopień
zmiana barwy
PN-EN ISO 105-X11:2000
4
zabrudzenia bieli
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
3-4
- tarcie suche
PN-EN ISO 105-X12:2005
- rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
8. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Mundur wyjściowy powinien być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
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zapakowany w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyty
został mundur. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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Mundur wyjściowy damski typu Marynarki Wojennej
1.CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Mundur wyjściowy jest dwuczęściowy i składa się z kurtki i spódnicy. Materiałem
zasadniczym jest gabardyna wełniano – poliestrowa w kolorze granatowym) przekazana
przez Zamawiającego w ilości 3,2 mb / 1 kpl. (szerokość gotowych sztuk tkaniny wynosi
154 cm ± 2 cm).
Kurtka
Przód kurtki jest usztywniony i zapinany dwurzędowo (na damską stronę) na trzy guziki
mundurowe w kolorze złotym z kotwicą marynarki wojennej na krzyżu kawalerskim
(rysunek nr 1 i nr 2). Na obu częściach przodu u góry przyszyte są guziki mundurowe (z
krótkim uchem). Na prawym przodzie drugi rząd guzików mundurowych (z krótkim
uchem). Dodatkowo kurtka zapinana jest na jeden guzik spodniowy koloru czarnego
(poliestrowy czterootworowy o średnicy 20 mm) przyszyty do podszewki przodu
prawego, dziurka wykonana w lewym przodzie. Kurtka na linii bioder i ramion swobodna,
w pasie lekko dopasowana zaszewką. W przodach, na linii pasa, wykonane są kieszenie
boczne z klapkami i z jedną wypustką. Klapki od wewnątrz wykończone są podszewką.
Końce kieszeni zabezpieczone są przed pruciem rygielkami.
Kurtka posiada wykładany kołnierz na stójce z wyłogami, spód kołnierza wykonany jest z
filcu.
Tył kurtki składa się z dwóch części połączonych pośrodku szwem.
Rękawy wykonane są z dwóch podłużnych części, ze szwem bocznym (bez mankietów i
rozporków).

Na prawym rękawie kurtki w odległości 45 mm od wszycia
rękawa przyszyty jest emblemat ,,Straż Graniczna Polish Border
Guard” (należy go przyszyć w sposób jak najmniej widoczny).
Opis emblematu znajduje się w dalszej części opisu
przedmiotu.
Przody kurtki, kołnierz, obłożenie przodów i patki kieszeni podklejone są wkładem
odzieżowym. Elementy nośne kurtki wykonane są technologią wielopowierzchniowego
klejenia.
Kurtka od wewnątrz wykończona jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie
atłasowym w kolorze tkaniny zasadniczej, na której na wysokości piersi po lewej stronie
naszyta jest wszywka firmowa. W tylnej części podszewki po środku wykonana jest fałda
w odległości 50 mm od wszycia kołnierza, głębokość fałdy wynosi 15 mm. W szew stójki
wszyty jest wieszak z taśmy wieszakowej.
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Zastosowane w kurtce guziki są w kolorze złotym.
Emblemat
Emblemat wykonany jest metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej
na kolor jasno zielony. Posiada kształt owalnej tarczy wpisanej w prostokąt o wymiarach
90 x 105 mm (rysunek 4). Brzegi emblematu wykończone są gęstym ściegiem w kolorze
dostosowanym do tkaniny wełnianej, spód usztywniony jest włókninowym wkładem
odzieżowym.
Napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany w górnej części emblematu w kolorze złotym,
obwiedziony jest linią ciągłą w kolorze napisu. Wysokość liter napisu – 7 mm .
Litera „Ż” w wyrazie „STRAŻ” nie z kropką, a z poziomą kreską przez środek litery
„Ƶ” (jak na rysunku )
Poniżej napisu, pośrodku umieszczony jest słup graniczny w kolorze biało-czerwonym
o wymiarach: wysokość – 65 mm, szerokość – 13 mm, wysokość stożka – 6 mm . Stożek
słupa w kolorze białym, pozostała część na przemian w kolorze czerwonym i białym,
tworząc ukośne paski o szerokości 9 mm . Wszystkie boki słupa, z wyjątkiem podstawy
obszyte są nitką w kolorze zielonym.
Na tle słupa granicznego widnieje wizerunek orła, mieszczący się w prostokącie o
wymiarach 45 x 50 mm, w odległości 6 mm od dolnej krawędzi słupa. Orzeł wykonany
jest w kolorze srebrnobiałym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. W dolnej
części emblematu wykonany jest napis kolorem złotym „POLISH BORDER GUARD”.
Wysokość liter napisu 6 mm. Dla w/w wymiarów dotyczących emblematu przyjmuje się
tolerancję ± 1mm.
Spódnica
Spódnica prosta (rysunek 2, 3) na podszewce z jedwabiu wiskozowego o splocie
atłasowym w kolorze granatowym. W górze przodu i tyłu znajdują się po dwie zaszewki
dopasowujące.
W szwie środka tyłu w górze spódnica zapinana jest na kryty zamek błyskawiczny
(zamek poliestrowy, spiralny na taśmie siatkowej) oraz na guzik przyszyty do paska. W
tyle założona kontrafałda o szerokości 10 cm ± 0,3 cm. Szew tylny przy kontrafałdzie
zabezpieczony jest przed rozpruciem przeszyciem w kształcie trójkąta.
Spódnica posiada usztywniony pasek, w który są wszyte 4 podtrzymywacze. Lewa
strona paska zakończona dziurką na guzik. Prawa strona paska jest przedłużona i
zapinana na guzik spodniowy.
Na bokach spódnicy od strony wewnętrznej w szwy łączące pasek ze spódnicą wszyte
są pętelki z taśmy wieszakowej.
Dół spódnicy jest podwinięty do wewnątrz i podszyty kryto.
Długość spódnicy uzależniona jest od rozmiaru, przy czym dolna krawędź spódnicy
powinna sięgać kolan.
Zastosowanie w spódnicy guziki są poliestrowe, czterootworowe w kolorze czarnym.
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Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
Ilość przeszyć ryglowych w spódnicy:
 zamocowanie kontrafałdy – trójkąt – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część górna i dolna – 4.
Rysunki
Rysunek 1 – Kurtka munduru wyjściowego - przód
Rysunek 2 – Kurtka munduru wyjściowego – tył
Rysunek 3 – Przód spódnicy munduru wyjściowego
Rysunek 4 – Tył spódnicy munduru wyjściowego
Rysunek 5 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie wyżej
wymienione informacje.
Do każdego kompletu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca co
najmniej:
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego mundur został uszyty;
2. kod kreskowy produktu;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego. Imię i
nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego mundur został uszyty
oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy realizacji dostawy.
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Rysunek 1 – Kurtka munduru – przód

Rysunek 2 - Kurtka munduru – tył

Rysunek 3 – Przód spódnicy

Rysunek 4 – Tył spódnicy
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Rysunek 5 – Emblemat „Straż Graniczna Polish Border Guard”
.
2.WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary kurtki, spódnicy i kieszeni dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki
piersiowej 92 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100 cm podano w tabeli 1.
Podstawowe stałe wymiary kurtki i spódnicy ujęto w tabeli nr 2.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki piersiowej 92 cm, obwodu
pasa 73 cm, i obwodu bioder 100 cm
Lp.
Miejsce pomiaru
Wymiary
Tolerancja ± cm
w cm
Kurtka munduru wyjściowego
Przód
1. Długość przodu – odległość mierzymy od
76,0
1,0
najwyższego punktu na linii barku do dolnej krawędzi.
2. Szerokość przodu – odległość mierzymy od krawędzi
26,0
0,3
przodu do wszycia rękawa
Tył
3. Długość tyłu – odległość od szwu wszycia kołnierza
73,0
1,0
do dolnej krawędzi mierzona po środku tyłu.
4. Szerokość tyłu – odległość między krawędziami pach
42,5
0,5
na wysokości szwów barkowych.
Przód i tył (obwody)
5. Szerokość pod pachą – odległość od krawędzi przodu
60,0
1,5
do środka tyłu.
6. Szerokość w pasie – odległość mierzona między
112
1,5
krawędziami bocznymi przodu (lewym i prawym)
7. Szerokość u dołu – odległość między krawędziami
130
1,5
bocznymi przodu.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Rękaw
Długość rękawa – odległość od wszycia do dolnej
krawędzi mierzona po środku.
Szerokość rękawa u góry
Szerokość rękawa u dołu
Kieszeń dolna
Długość mierzona po górnej krawędzi patki – długość
otworu kieszeni
Szerokość patki
Długość wypustki kieszeni
Odległość kieszeni od dolnej krawędzi przodu do linii
wszycia klapki
Spódnica munduru wyjściowego
Długość - odległość od wszycia paska do dolnej
krawędzi, mierzona pośrodku przodu
Długość kontrafałdy
Szerokość na linii talii
Szerokość na linii bioder

61,0

1,0

20,0
14,5

0,5
0,3

16,0

0,5

6,0
16,0

0,2
0,5

24,5

0,5

59,0

1,0

26,0
37,0
51,5

1,0
0,5
0,5

Tabela 2. Wymiary stałe i pomocnicze kurtki, spódnicy munduru wyjściowego.
Lp.
Miejsce pomiaru
Wymiary
Tolerancja ± cm
w cm
Kurtka munduru wyjściowego
1. Wieszak:
- dł. wieszaka
7,0
0,5
- szer. wieszaka
0,6
0,1
Spódnica munduru wyjściowego
2. Szerokość paska
3,5
0,2
3. Szerokość podtrzymywaczy
1,0
0,2
4. Długość podtrzymywaczy
5,5
0,2
5. Długość wieszaczka
9,5
0,2
6. Podwinięcie dołu
3,0
0,2
3.WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. odpornością na wyświecenie;
5. odpornością na brudzenie;
6. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
7. estetycznym wykonaniem:
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 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć)
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza: dostarcza Zamawiający
2. Tkanina podszewkowa:
 jedwab wiskozowy o splocie atłasowym, barwiony na kolor granatowy
Wskaźniki techniczno – użytkowe w tabeli nr 3.
3. Tkanina na wełniana na emblemat:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 4.
4. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 5.
5. Guziki metalowe w kolorze złotym z kotwicą marynarki wojennej na krzyżu
kawalerskim :
- o średnicy 22 mm, z długim uchwytem,
- o średnicy 22 mm, z krótkim uchwytem (guziki ozdobne),
6. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze czarnym, średnica guzików 15 mm ± 1
mm.; 20 mm ± 1 mm.
Tabela 3. Wskaźnik techniczno – użytkowe tkaniny podszewkowej
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wskaźniki techniczne
jedwab
Rodzaj i skład surowcowy
%
wiskozowy
tkaniny
błysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
- osnowa
l/dm
440 - 465
- wątek
320 - 385
atłas 5-cio
Splot
nitkowy
Masa powierzchniowa
g/m2
92 - 106
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
- osnowa
N
400
- wątek
300
Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
prasowaniu
przekraczać
%
- osnowa
±2
- wątek
±2

PN-P-01703:1996

PN-EN 1049-2:2000
PN-EN ISO 139341:2013-07

PN-P-04624:1974
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Odporność wybarwień na :
- prasowanie
zmiana barwy
zabrudzenia bieli
7.

8.

- pot
zmiana barwy
zabrudzenia bieli

nie mniej niż
4-5
4
stopień

4
3-4

- rozpuszczalniki organiczne

4

- tarcie suche

4

Kolor

-

PN-EN ISO 105X11:2000
PN-EN ISO 105E04:2011 lub
PN-EN ISO 105E04:2013-06
PN-EN ISO 105X05:1999
PN-EN ISO 105X12:2005

granatowy

Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

Tabela 4. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na emblemat
Lp. Wskaźnik
Jednostka Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład surowcowy
%
wełna - 100 PN-P-01703:1996
1.
tkaniny
Masa liniowa przędzy
2. osnowa
tex
25x2
PN-ISO 1139:1998
wątek
25x2
PN-P-04653:1997
3. Masa powierzchniowa
g/m2
416 ± 17
Wskaźniki użytkowe
4. Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 13934:2013osnowa
N
300
07
wątek
300
5. Zmiana
wymiarów
po
nie powinna
zmoczeniu w zimnej wodzie
przekraczać
%
PN-ISO 7771:1994
osnowa
± 3,5
wątek
± 3,0
Odporność wybarwień na:
nie mniej niż
światło sztuczne
5
PN-EN
ISO
105B02:2014-11
wodę:
PN-EN
ISO
105zmiana barwy
4
E01:2013-06
4
6. zabrudzenie bieli
stopień
prasowanie
zmiana barwy
4
PN-EN ISO 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
4
tarcie suche
3-4
PN-EN ISO 105-X12:2005
rozpuszczalniki organiczne
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
7. Kolor
jasno zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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Tabela 5. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:20134
zmiana barwy
06
4
zabrudzenia bieli
- prasowanie
4
6.
stopień
zmiana barwy
PN-EN ISO 105-X11:2000
4
zabrudzenia bieli
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
3-4
- tarcie suche
PN-EN ISO 105-X12:2005
rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według wcześniej obowiązujących norm lub innych procedur
badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

5.WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6.PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Mundur wyjściowy powinien być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
zapakowany w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
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worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyty
został mundur. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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Spodnie letnie typu Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Materiałem zasadniczym do wykonania spodni letnich jest gabardyna – wełniano –
poliestrowa w kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla spodni typu Sił Powietrznych) przekazana przez Zamawiającego w
ilości 1,5 mb / 1 szt. (szerokość gotowych sztuk tkaniny wynosi 154 cm ± 2 cm).
Spodnie
Spodnie posiadają nogawki bez mankietów, zwężane ku dołowi o ustabilizowanym
kształcie przedstawionym na rysunku 1. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest
od wielkości spodni.
Kształt nogawek nadawany jest w trakcie formowania cieplnego, z udziałem pary
wodnej, na prasach do formowania. W zewnętrzne szwy boczne na całej długości
nogawek spodni wszyta jest lamówka koloru zielonego o szerokości 2 mm. Szwy
boczne łączące przednie części nogawek z tylnymi są rozprasowane wraz z lamówką i
przestębnowane po nogawce przedniej.
W przednich nogawkach wykonane są dwie cięte kieszenie boczne z jedną wypustką,
a z prawej strony tyłu wpuszczona kieszeń z patką zapinaną na guzik spodniowy.
Patka kieszeni podszyta jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie atłasowym
w kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla
spodni typu Sił Powietrznych). Worki kieszeniowe wykonane są z podszewki
dzianinowej w kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze
stalowym (dla spodni typu Sił Powietrznych).
Góra spodni posiada 2 fałdki (zakładki) z przodu skierowane do wewnątrz, które
wyznaczają kant spodni i 4 zaszewki z tyły.
Spodnie posiadają pasek z przedłużoną lewą stroną zakończony prosto, zapinany na
1 guzik spodniowy. Prawa strona paska spodni zapinana jest na hak spodniowy.
Przedłużona część paska wykończona jest tkaniną zasadniczą lub dzianiną
podszewkową.
Pasek od strony wewnętrznej wykończony jest taśmą – gurtem z wypustką lateksową.
Na pasku wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Po bokach paska wszyty jest ściągacz i po
dwa guziki umożliwiające dopasowanie spodni po obwodzie.
W spodniach wykonany jest rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny
tworzywowy średniospiralny w kolorze tkaniny zasadniczej.
Przednie części nogawek wzmocnione są od wewnątrz tkaniną podszewkową w
kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla spodni
typu Sił Powietrznych) tzw. kolanówką. Wzmocnienie biegnie od paska i kończy się
około 10 cm poniżej kolana. Zapasy szwu w kroku osłonięte są elementem w kształcie
elipsy tzw. siodełkiem z podszewki dzianinowej przyszytym punktowo na zapasach.
Doły nogawek zabezpieczone są przed przetarciem taśmą spodniową w kolorze khaki
(dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla spodni typu Sił
Powietrznych). Pod podwinięcie dołu spodni wszyta jest wkładka z podwójnej
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podszewki.
Na podtrzymywaczach, kieszeniach i dolnej części rozporka wykonane są rygle, które
dodatkowo wzmacniają miejsca najbardziej narażone na rozerwanie.
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
W spodniach zastosowano guziki spodniowe – czterootworowe, tworzywowe, w
kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych) oraz w kolorze stalowym (dla spodni
typu Sił Powietrznych).
Ilość przeszyć ryglowych w spodniach:
 kieszenie boczne – 4;
 kieszeń tylna – 2;
 zamocowanie rozporka – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część dolna i górna – 7.
Rysunki
Rysunek 1 – Spodnie letnie
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie
wyżej wymienione informacje.
Do każdej sztuki spodni powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca
co najmniej :
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego spodnie zostały uszyte;
2. kod kreskowy produktu*;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego spodnie
zostały uszyte oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy
realizacji dostawy.
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Rysunek 1 – Spodnie letnie
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary, spodni i kieszeni dla wzrostu 175 cmi obwodu pasa 92 cm
podano w tabeli 1. Podstawowe stale wymiary spodni ujęto w tabeli 2.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 175 cm i ob. pasa 92 cm
Lp.
1.
2.
3.
4.

Miejsce pomiaru
Spodnie munduru wyjściowego
Długość zewnętrzna nogawki
Długość wewnętrzna nogawki
Szerokość nogawki u góry – odległość mierzona na
wysokości krocza.
Szerokość nogawki u dołu – odległość mierzona przy
krawędzi dolnej nogawki.

Wymiar
w cm

Tolerancja
w ±cm

104
79,8

1,0
1,0

35,5

0,5

23,8

0,5

Tabela 2. Wymiary stałe spodni wyjściowych letnich
Lp.
1.
2.
3.

Miejsce pomiaru
Szerokość paska
Szerokość podtrzymywaczy
Długość podtrzymywaczy

Wymiar
w cm
3,5
1,0
5,5

Tolerancja
w ±cm
0,2
0,2
0,2
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4. Długość przedłużacza paska
4,5
0,2
5. Długość ściągacza
8,0
0,2
6. Szerokość ściągacza
2,2
0,2
7. Szerokość wypustki kieszeni
1,0
0,1
8. Szerokość podwinięcia dołu spodni
5,0
0,3
3. WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. trwałością kantów;
5. odpornością na wyświecenie;
6. odpornością na brudzenie;
7. odpornością spodni na wypychanie;
8. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
9. estetycznym wykonaniem:
 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć) z
prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – dostarcza Zamawiający.
2. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana, barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 3.
3. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla spodni typu Wojsk Lądowych)
oraz w kolorze stalowym (dla spodni typu Sił Powietrznych), średnica guzików 15
mm ± 1 mm.
4. Hak spodniowy:
 metalowy, nabijany 4 – częściowy, kolor nikiel.
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Tabela 3. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
surowcowy tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:20134
zmiana barwy
06
4
zabrudzenia bieli
- prasowanie
4
6.
stopień
zmiana barwy
PN-EN ISO 105-X11:2000
4
zabrudzenia bieli
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
3-4
- tarcie suche
PN-EN ISO 105-X12:2005
- rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Spodnie letnie powinny być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
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zapakowane w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyte
zostały spodnie. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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Spodnie letnie typu Marynarki Wojennej
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Materiałem zasadniczym do wykonania spodni letnich jest gabardyna – wełniano –
poliestrowa w kolorze granatowym przekazana przez Zamawiającego w ilości 1,5 mb /
1 szt. (szerokość gotowych sztuk tkaniny wynosi 154 cm ± 2 cm).
Spodnie
Spodnie posiadają nogawki bez mankietów, zwężane ku dołowi o ustabilizowanym
kształcie przedstawionym na rysunku 1. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest
od wielkości spodni.
Kształt nogawek nadawany jest w trakcie formowania cieplnego, z udziałem pary
wodnej, na prasach do formowania. W zewnętrzne szwy boczne na całej długości
nogawek spodni wszyta jest lamówka koloru zielonego o szerokości 2 mm. Szwy
boczne łączące przednie części nogawek z tylnymi są rozprasowane wraz z lamówką.
W przednich nogawkach wykonane są dwie cięte kieszenie boczne z jedną wypustką,
a z prawej strony tyłu wpuszczona kieszeń z patką zapinaną na guzik spodniowy.
Patka kieszeni podszyta jest podszewką z jedwabiu wiskozowego o splocie atłasowym
w kolorze granatowym. Worki kieszeniowe wykonane są z podszewki dzianinowej w
kolorze granatowym.
Góra spodni posiada 2 fałdki (zakładki) z przodu skierowane do wewnątrz, które
wyznaczają kant spodni i 4 zaszewki z tyły.
Spodnie posiadają pasek z przedłużoną lewą stroną zakończony prosto, zapinany na
1 guzik spodniowy. Prawa strona paska spodni zapinana jest na hak spodniowy.
Przedłużona część paska wykończona jest tkaniną zasadniczą lub dzianiną
podszewkową.
Pasek od strony wewnętrznej wykończony jest taśmą – gurtem z wypustką lateksową.
Na pasku wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Po bokach paska wszyty jest ściągacz i po
dwa guziki umożliwiające dopasowanie spodni po obwodzie.
W spodniach wykonany jest rozporek zapinany kryto na zamek błyskawiczny
tworzywowy średniospiralny w kolorze tkaniny zasadniczej.
Przednie części nogawek wzmocnione są od wewnątrz tkaniną podszewkową w
kolorze granatowym tzw. kolanówką. Wzmocnienie biegnie od paska i kończy się
około 10 cm poniżej kolana. Zapasy szwu w kroku osłonięte są elementem w kształcie
elipsy tzw. siodełkiem z podszewki dzianinowej przyszytym punktowo na zapasach.
Doły nogawek zabezpieczone są przed przetarciem taśmą spodniową w kolorze
granatowym. Pod podwinięcie dołu spodni wszyta jest wkładka z podwójnej
podszewki.
Na podtrzymywaczach, kieszeniach i dolnej części rozporka wykonane są rygle, które
dodatkowo wzmacniają miejsca najbardziej narażone na rozerwanie.
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
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W spodniach zastosowano guziki spodniowe – czterootworowe, tworzywowe, w
kolorze czarnym.
Ilość przeszyć ryglowych w spodniach:
 kieszenie boczne – 4;
 kieszeń tylna – 2;
 zamocowanie rozporka – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część dolna i górna – 7.
Rysunki
Rysunek 1 – Spodnie letnie
Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie
wyżej wymienione informacje.
Do każdej sztuki spodni powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca
co najmniej :
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego spodnie zostały uszyte;
2. kod kreskowy produktu*;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego spodnie
zostały uszyte oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy
realizacji dostawy.
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Rysunek 1 – Spodnie letnie
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary, spodni i kieszeni dla wzrostu 175 cm i obwodu pasa 92 cm
podano w tabeli 1. Podstawowe stale wymiary spodni ujęto w tabeli 2.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 175 cm i ob. pasa 92 cm
Wymiar Tolerancja
Lp.
Miejsce pomiaru
w cm
w ±cm
Spodnie munduru wyjściowego
1. Długość zewnętrzna nogawki
104
1,0
2. Długość wewnętrzna nogawki
79,8
1,0
Szerokość nogawki u góry – odległość mierzona na
3.
35,5
0,5
wysokości krocza.
Szerokość nogawki u dołu – odległość mierzona przy
4.
23,8
0,5
krawędzi dolnej nogawki.
Tabela 2. Wymiary stałe spodni wyjściowych letnich
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejsce pomiaru
Szerokość paska
Szerokość podtrzymywaczy
Długość podtrzymywaczy
Długość przedłużacza paska
Długość ściągacza
Szerokość ściągacza
Szerokość wypustki kieszeni
Szerokość podwinięcia dołu spodni

Wymiar Tolerancja
w cm
w ±cm
3,5
0,2
1,0
0,2
5,5
0,2
4,5
0,2
8,0
0,2
2,2
0,2
1,0
0,1
5,0
0,3

3. WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. trwałością kantów;
5. odpornością na wyświecenie;
6. odpornością na brudzenie;
7. odpornością spodni na wypychanie;
8. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
9. estetycznym wykonaniem:
 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć) z
prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – dostarcza Zamawiający.
100
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa nr 11/20

2. Tkanina wełniana na lamówki:
 tkanina wełniana, barwiona na kolor jasno zielony. Wskaźniki techniczno –
użytkowe w tabeli nr 3.
3. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze czarnym, średnica guzików 15 mm ± 1 mm.
4. Hak spodniowy:
 metalowy, nabijany 4 – częściowy, kolor nikiel.
Tabela 3. Wskaźniki techniczno – użytkowe tkaniny wełnianej na lamówki
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
Rodzaj i skład
1.
%
wełna - 100
PN-P-01703:1996
surowcowy tkaniny
Masa liniowa przędzy
PN-ISO 1139:1998
2. - osnowa
tex
25 x 2
PN-P-04653:1997
- wątek
25 x 2
3. Masa powierzchniowa
g/m2
377 ± 15
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
4. - osnowa
N
300
PN-EN ISO 13934:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
zamoczeniu w zimnej
przekraczać
5. wodzie
%
± 3,5
PN-ISO 7771:1994
- osnowa
± 3,0
- wątek
Odporność wybarwień na
nie mniej niż
:
5
PN-EN ISO 105-B02:2014- światło sztuczne
11
- wodę
PN-EN ISO 105-E01:20134
zmiana barwy
06
4
zabrudzenia bieli
- prasowanie
4
6.
stopień
zmiana barwy
PN-EN ISO 105-X11:2000
4
zabrudzenia bieli
PN-EN ISO 105-E04:2011
- pot
4
lub
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105-E04:2013zabrudzenia bieli
06
3-4
- tarcie suche
PN-EN ISO 105-X12:2005
- rozpuszczalniki
4
PN-EN ISO 105-X05:1999
organiczne
jasno
7. Kolor
zielony
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
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procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.

5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Spodnie letnie powinny być zawieszony na profilowanym wieszaku, a następnie
zapakowane w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu
worka nakleić etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla którego uszyte
zostały spodnie. Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny
zabezpieczać wyrób przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem
przez pleśń, i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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Spódnica letnia typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz
Marynarki Wojennej
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Opis
Materiałem zasadniczym do wykonania spódnicy letniej jest gabardyna wełniano –
poliestrowa w kolorze khaki (dla spódnicy typu Wojsk Lądowych), w kolorze stalowym
(dla spódnicy typu Sił Powietrznych) oraz w kolorze granatowym (dla spódnicy typu
marynarki Wojennej) przekazana przez Zamawiającego w ilości 1,2 mb / 1 szt.
(szerokość gotowych sztuk tkaniny wynosi 154 cm ± 2 cm).
Spódnica
Spódnica prosta (rysunek 1, 2) na podszewce z jedwabiu wiskozowego o splocie
atłasowym w kolorze khaki (dla spódnicy typu Wojsk Lądowych), w kolorze stalowym
(dla spódnicy typu Sił Powietrznych) oraz w kolorze granatowym (dla spódnicy typu
marynarki Wojennej). W górze przodu i tyłu znajdują się po dwie zaszewki
dopasowujące.
W szwie środka tyłu w górze spódnica zapinana jest na kryty zamek błyskawiczny
(zamek poliestrowy, spiralny na taśmie siatkowej) oraz na guzik przyszyty do paska.
W tyle założona kontrafałda o szerokości 10 cm ± 0,3 cm. Szew tylny przy
kontrafałdzie zabezpieczony jest przed rozpruciem przeszyciem w kształcie trójkąta.
Spódnica posiada usztywniony pasek, w który są wszyte 4 podtrzymywacze. Lewa
strona paska zakończona dziurką na guzik. Prawa strona paska jest przedłużona i
zapinana na guzik spodniowy.
Na bokach spódnicy od strony wewnętrznej w szwy łączące pasek ze spódnicą wszyte
są pętelki z taśmy wieszakowej.
Dół spódnicy jest podwinięty do wewnątrz i podszyty kryto.
Długość spódnicy uzależniona jest od rozmiaru, przy czym dolna krawędź spódnicy
powinna sięgać kolan.
Zastosowanie w spódnicy guziki są poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla
spódnicy typu Wojsk Lądowych), w kolorze stalowym (dla spódnicy typu Sił
Powietrznych) oraz w kolorze czarnym (dla spódnicy typu marynarki Wojennej).
Każdy szew przy rozpoczęciu i zakończeniu należy zamocować dwukrotnym
przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.
Ilość przeszyć ryglowych w spódnicy:
 zamocowanie kontrafałdy – trójkąt – 1;
 zamocowanie podtrzymywaczy część górna i dolna – 4.
Rysunki
Rysunek 1 - Przód spódnicy
Rysunek 2 – Tył spódnicy
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Oznaczenia
Wyrób powinien zawierać od strony wewnętrznej co najmniej następujące wszywki:
1. firmową zawierającą nazwę i znak producenta,
2. informacyjne:
 rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
 z oznaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza się zastosowanie jednej lub dwóch wszywek zawierających wszystkie
wyżej wymienione informacje.
Do każdej sztuki spódnicy powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa
zawierająca co najmniej:
1. imię i nazwisko funkcjonariusza, dla którego spódnica została uszyta;
2. kod kreskowy produktu*;
3. nazwę, adres i znak firmowy producenta;
4. nazwę wyrobu;
5. skład surowcowy materiału zasadniczego;
6. wielkość (rozmiar) wyrobu;
7. jakość wyrobu;
8. rok i miesiąc produkcji.
*system kodowania CODE 128 w strukturze wskazanej przez Zamawiającego.
Imię i nazwisko funkcjonariusza (tylko szycie miarowe), dla którego spódnica
została uszyta oraz znakowanie kodem kreskowym wymagane będzie przy
realizacji dostawy.

Rysunek 1 – Przód spódnicy

Rysunek 2 – Tył spódnicy
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Podstawowe wymiary spódnicy dla wzrostu 170 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu
bioder 100 cm podano w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Wymiary dla wzrostu 170 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100
cm
Wymiary w
cm

Tolerancja ±
cm

Długość - odległość od wszycia paska do dolnej
krawędzi, mierzona pośrodku przodu

59,0

1,0

2

Długość kontrafałdy

26,0

1,0

3

Szerokość na linii talii

37,0

0,5

4

Szerokość na linii bioder

51,5

0,5

Wymiary w
cm
3,5
1,0
5,5

Tolerancja ±
cm
0,2
0,2
0,2

Lp.

Miejsce pomiaru

1

Tabela 2. Wymiary stałe spódnicy
Lp.
1
2
3

Miejsce pomiaru
Szerokość paska
Szerokość podtrzymywaczy
Długość podtrzymywaczy

3. WYMAGANIA UŻYTKOWE
Mundur wyjściowy powinien charakteryzować się:
1. wytrzymałością na rozerwanie;
2. odpornością wybarwień na działanie czynników fizykochemicznych, potu, światła;
3. odpornością na pilling;
4. odpornością na wyświecenie;
5. odpornością na brudzenie;
6. niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
7. estetycznym wykonaniem:
 szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć)
z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie;
 prawidłowym sklejeniem wkładów odzieżowych z tkaniną.
4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. Tkanina zasadnicza – dostarcza Zamawiający.
2. Tkanina podszewkowa:
 jedwab wiskozowy o splocie atłasowym, barwiony na kolor khaki (dla spódnicy
typu Wojsk Lądowych), w kolorze stalowym (dla spódnicy typu Sił
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Powietrznych) oraz w kolorze granatowym (dla spódnicy typu marynarki
Wojennej). Wskaźniki techniczno – użytkowe w tabeli nr 3.
3. Guziki spodniowe:
 poliestrowe, czterootworowe w kolorze khaki (dla spódnicy typu Wojsk
Lądowych), w kolorze stalowym (dla spódnicy typu Sił Powietrznych) oraz w
kolorze czarnym (dla spódnicy typu marynarki Wojennej), średnica guzików 15
mm ± 1 mm.
Tabela 3. Wskaźnik techniczno – użytkowe tkaniny podszewkowej
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Wskaźniki techniczne
jedwab
Rodzaj i skład surowcowy
1.
%
wiskozowy
PN-P-01703:1996
tkaniny
błysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
2. - osnowa
l/dm
440 - 465
PN-EN 1049-2:2000
- wątek
320 - 385
atłas 5-cio
3. Splot
nitkowy
4. Masa powierzchniowa
g/m2
92 - 106
Wskaźniki użytkowe
Siła zrywająca
nie mniej niż
PN-EN ISO 139345. - osnowa
N
400
1:2013-07
- wątek
300
Zmiana wymiarów po
nie powinna
prasowaniu
przekraczać
6.
%
PN-P-04624:1974
- osnowa
±2
- wątek
±2
nie mniej niż
Odporność wybarwień na :
- prasowanie
PN-EN ISO 105zmiana barwy
4-5
X11:2000
zabrudzenia bieli
4
PN-EN ISO 105- pot
4
E04:2011 lub
7.
stopień
zmiana barwy
3-4
PN-EN ISO 105zabrudzenia bieli
E04:2013-06
4
PN-EN ISO 105- rozpuszczalniki organiczne
X05:1999
4
PN-EN ISO 105- tarcie suche
X12:2005
khaki/
8. Kolor
stalowy/
granatowy
Dopuszcza się wykonanie badań według znowelizowanych lub wcześniej obowiązujących norm lub innych
procedur badawczych, o ile metodologia nie uległa zmianie.
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5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.
6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Spódnica letnia powinna być zawieszona na wieszaku a następnie zapakowana w
opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym górnym rogu worka nakleić
etykietę z imieniem i nazwiskiem funkcjonariuszki, dla której została uszyta spódnica.
Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych,
suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny zabezpieczać wyrób
przed zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, i inne
czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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