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Do wszystkich wykonawców 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa 

elementów umundurowania strażnika miejskiego”. (nr spr. AZ/233/19/14)  

 

Zmienia się treść ogłoszenia dotyczącą części nr 3 – dostawa spodni specjalnych: 

 

Było:  

 

Spodnie specjalne (bojowe) – tkanina zasadnicza bawełniana w kolorze 

ciemnogranatowym lub czarnym wzmocniona w układzie wątków i osnowy nitkami z 

włókien poliestrowych (siatka Rip-Stop) rozmieszczonych względem siebie w 

odległościach ≤ 8 mm, spełniająca następujące wymagania minimalne: skład 

materiałowy 88% bawełna, 12% poliester, gramatura min. 250 g/m2, spodnie długie 

bez odcinanego pasa, w nogawkach przednich u góry od strony boku kieszenie  skośne 

wpuszczone do wewnątrz, z przodu nogawek założone są fałdki skierowane do boku i 

przestębnowane, tylna część nogawek na odcinku środkowego szwa tyłu i krocza 

wzmocnione są tkaniną zasadniczą naszytą od strony wewnętrznej, na nogawkach 

przednich poniżej otworów kieszeniowych, przy szwie bocznym naszyte są kieszenie  

nakładane z kontrafałdą pośrodku i mieszkami przy dwóch krawędziach, patki 

kieszeni nakładanych naszyte są nad kieszenią i zapinane  kryto na dwie dziurki 

bieliźniane wykonane w zapince (tkanina zasadnicza), oraz dwa guziki przyszyte do 

nakładek kieszeniowych, na przedniej prawej nogawce, nad klapką  naszyta jest 

zapinka noża, zapinka zapinana jest na dziurkę bieliźnianą, wykonaną w spodniej 

części zapinki i guzik spodniowy przyszyty do nogawki tylnej, rozporek przedni 

wykończony listewkami, zapinany na 3 lub 4 dziurki odzieżowe, wykonane w listewce 

lewej i guziki spodniowe przyszyte do listewki prawej, góra spodni od wewnątrz 

podszyta podszewką bawełnianą, a na odcinku lewej części rozporka tkaniną 

zasadniczą, imitacja paska przestębnowana dwukrotnie (górą i dołem), góra spodni 

zapinana na dwie dziurki odzieżowe i dwa guziki spodniowe, na imitacji paska 

rozmieszczonych jest 6 podtrzymywaczy oraz naszyte są parciane ściągacze 

dwuczęściowe zapinane na ramki metalowe, do paska spodni dopinane są szelki 

wykonane z tkaniny zasadniczej i gumy, dół nogawek podszyty jest taśmą bawełnianą, 

pod taśmę wpuszczone są końce gumy pod stopę, dostarczone na wieszaku, 

zabezpieczone folią. 

 

 



Jest: 

Spodnie specjalne (bojowe) - w kolorze ciemnogranatowym, wykonane z tkaniny 

typu Frontiera 150 RIPSTOP WDP-OLF lub równoważnej spełniającej następujące 

wymagania minimalne: skład materiałowy 50 % bawełna, 50% poliester, gramatura 

245 g/m2, długie bez odcinanego pasa, w nogawkach przednich u góry od strony boku 

kieszenie  skośne wpuszczone do wewnątrz, z przodu nogawek założone są fałdki 

skierowane do boku i przestębnowane, tylna część nogawek na odcinku środkowego 

szwu tyłu i krocza wzmocnione są tkaniną zasadniczą naszytą od strony wewnętrznej, 

na nogawkach przednich poniżej otworów kieszeniowych, przy szwie bocznym 

naszyte są kieszenie  nakładane z kontrafałdą pośrodku i mieszkami przy dwóch 

krawędziach, patki kieszeni nakładanych naszyte są nad kieszenią i zapinane  kryto na 

dwie dziurki bieliźniane wykonane w zapince (tkanina zasadnicza), oraz dwa guziki 

przyszyte do nakładek kieszeniowych, na przedniej prawej nogawce, nad klapką  

naszyta jest zapinka noża, zapinka zapinana jest na dziurkę bieliźnianą, wykonaną w 

spodniej części zapinki i guzik spodniowy przyszyty do nogawki tylnej, rozporek 

przedni wykończony listewkami, zapinany na 3 lub 4 dziurki odzieżowe, wykonane w 

listewce lewej i guziki spodniowe przyszyte do listewki prawej, góra spodni od 

wewnątrz podszyta podszewką bawełnianą, a na odcinku lewej części rozporka 

tkaniną zasadniczą, imitacja paska przestębnowana dwukrotnie (górą i dołem), góra 

spodni zapinana na dwie dziurki odzieżowe i dwa guziki spodniowe, na imitacji paska 

rozmieszczonych jest 6 szlufek umożliwiających wsunięcie pasa o szerokości 45 +/-3 

mm oraz naszyte są ściągacze dwuczęściowe zapinane na ramki metalowe, do paska 

spodni dopinane są szelki wykonane z tkaniny zasadniczej i gumy, dół nogawek 

podszyty jest taśmą bawełnianą, pod taśmę wpuszczone są końce gumy pod stopę, 

dostarczone na wieszaku, zabezpieczone folią. 

 

 

W związku z zaistniałą zmianą przedłużamy termin składania ofert na dzień 21.10.2014 r do 

godz. 15.00. 


