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 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023” 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18-00 

Załącznik nr 1  
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Dostawa 20 kompletów odzieży ochronnej dla pracowników Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego (kurtka + spodnie terenowe). 
 
Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 20 jednorodnych kompletów odzieży ochronnej. 
Każdy z kompletów składa się z następujących elementów: 
 

a) Kurtka wierzchnia 
b) Spodnie  

 
Łącznie 40 szt. odzieży. Wymaga się aby dostarczana odzież była nowa i pierwszego gatunku.  

 
2. Przedmiotem zamówienia jest również oznaczenie odzieży wierzchniej (kurtki) poprzez 

umieszczenie znaku graficznego – logo Zamawiającego oraz informacji o uzyskanym 
dofinansowaniu . Oznakowanie nie może powodować uszkodzenia membrany kurtki. Należy 
uzyskać akceptację Zamawiającego co do zastosowanej metody oznakowania odzieży, 
wielkości oznaczenia i miejsca zamieszczenia oznaczeń.  

 
 
Parametry  
 

a) kurtka 
 
- materiał: połączenie materiału Gore-Tex 70D  na ramionach i Gore-Tex 40D na korpusie 
zapewniające wzmocnienie i zwiększoną wytrzymałość membrany wzdłuż rak i ramion. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie membran równoważnych przy zachowaniu optymalnej wagi, pakowności i 
wytrzymałości kurtki. Oprócz wcześniej wymienionych cech równoważność membrany zostanie 
uznana przy zachowaniu maksymalnego poziomu wodoszczelności i oddychalności. 
- 2 boczne kieszenie zewnętrzne 
- kieszeń piersiowa zewnętrzna 
- kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek 
- wywietrzniki pod pachami 
- zamek centralny, zamki kieszeni zewnętrznych i wywietrzników wodoodporne YKK AquaGuard lub 
równoważne (pełna wodoodporność) 
- regulacja obwodu w pasie  
- usztywniony daszek w kapturze 
- kaptur regulowany w trzech poziomach 
- waga maksymalna 450g w rozm M 
- kolor zielony jednorodny ciemna oliwka lub zestawienie dwóch odcieni zielonego 
 

b) spodnie: 
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-materiał: 65% poliester, 35% bawełna 
-wysoki stan w pasie 
-wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia wkładek  
-min. 6 kieszeni 
-nogawka do samodzielnego skrócenia na potrzebną długość 
-możliwość impregnacji woskiem na gorąco 
-waga maksymalna 570g w rozm 48 (M) 
 
W komplecie do spodni: kostka wosku o wadze min. 80 g do impregnacji produktu. 
 


