
Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa obuwia terenowego i czapek 

zimowych dla inspektorów WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.319.2018) 

 

 

1. Oferowane obuwie terenowe oraz czapki zimowe muszą być nowe, kompletne  

i zdatne do użytku oraz spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej. 

2.  Wymagania stawiane  obuwiu terenowemu (94 pary): 

a) podwyższona skórzana cholewką trzymającą kostkę,  

b) wiązane na sznurowadła, 

c) przystosowane do użytkowania w  terenie suchym i grząskim, 

d) wodoodporna i oddychająca membrana, pozytywne przejście testu 

wodoodporności 8 tysięcy zgięć przy zanurzeniu do połowy cholewki 

e) podeszwa amortyzowana i antypoślizgowa, wykonana w 50% z gumy 

butadienowo-nitrylowej (NBR) i  50% z etylen-octanu winylu (tzw. pianka 

EVA), 

f) wierzch buta wykończony poliamidem i skórą (dopuszczalna dwoina) bydlęcą. 

Minimalny udział skóry 30 %. Wymagany brak udziału  poliuretanu. 

g) wnętrze buta wykonane z poliestru, 

h) dostępność w wersji damskiej i męskiej, 

i) kolorystyka wersji damskiej (rozmiary od 36 do 42): szaroniebieski, 

j) kolorystyka wersji męskiej (rozmiary od 39 do 47): granitowy, 

k) rozkład rozmiarów  obuwia: 

Rozmiar Ilość par wersji 

damskiej męskiej 

36 3 x 

37 8 x 

38 19 x 

39 17 x 

40 14 2 

41 1 2 

42 1 7 

43 x 10 

44 x 3 

45 x 4 

46 x 3 

Razem 63 31 

 

Przedstawiona tabela rozmiarów ma charakter wstępny i może ulec  zmianie w 

zależności od wybranego kroju obuwia. Ostateczna tabela rozmiarów zostanie 

potwierdzona przy zawieraniu umowy, 

l) do każdej pary należy dołączyć po 1 szt. odpowiedniego preparatu 

impregnującego wierzch buta, 

m) gwarancja 24 miesiące od daty dostawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany do 10 % obuwia na inny 

rozmiar (ze względu na ewentualne nieodpowiednie dopasowanie) w terminie 14 dni 

od daty dostawy. Koszt dostarczenia i odbioru wymienianego obuwia (do najbliższego 

punktu sprzedaży Wykonawcy) ponosi Zamawiający.   

  



Załącznik nr 1 

4.  Wymagania stawiane  czapkom zimowym (94 szt.): 

a) dostępność w wersji damskiej i męskiej, 

b) wykonana w 100% z akrylu, 

c) podwójna warstwa  dzianiny. W wersji damskiej wierzchnia warstwa z dzianiny 

akrylowej ze wzorem w warkocz, podszewka z tkaniny akrylowej typu polar, 

d) otok czapki wywinięty na zewnątrz, 

e) szczyt czapki   

i. w wersji męskiej  zakończony gładko (przeszyty na krzyż), 

ii. w wersji damskiej zakończony pomponem z włókna syntetycznego,  

f) kolor ciemny modry (lub zbliżony),  

g) wewnątrz czapki (na tylnym szwie)  etykieta ułatwiająca znalezienie tyłu/przodu 

czapki, 

h) rozkład rozmiarów: 

 

Rozmiar Ilość  sztuk wersji 

damskiej męskiej 

S/M (obwód 56 cm) 53 10 

L/XL (obwód 58cm) 11 20 

Razem 64 30 

 

 


