
 

  

Załącznik nr 1 do Warunków Realizacji Zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Ubranie bojowe model FIRE MAX 3 (Nomex Tough; kolor złoty/piaskowy) – 14 szt. 

 

 

Ogólnie 

Kolor Złoty/Piaskowy 

Ochronne ubranie bojowe składające się z kurtki bojowej i spodni bojowych  

musi spełniać normę PN EN 469:2005 Xf2, Xr2, Y2, Z2 oraz  PN EN 1149-5.  

Całość ubrania musi spełniać normę PN EN 469 włącznie z Załącznikiem B. 

Kurtka i spodnie ochronne są wyposażone w wodoodporną lecz paro przepuszczalną membranę.  

Materiał ocieplający jest na stałe wszyty wewnątrz kurtki i spodni. 

 

1.1 Materiał, z którego wykonane są kurtka i spodnie bojowe  

 

Zewnętrzna powłoka: 

Skład materiałowy: 75% aramid/ 23% para-aramid / 2% włókna antystatyczne, ognioodporne 

Kolor: granat, złoty, farbowane filierowo 

Wytrzymałość przędzy: 

Osnowa i wątek Nm 55/2 

Splot: skośny 2/1 

Budowa 

Osnowa / 10 cm 285 ± 10 

Wątek / 10 cm 230 ± 10 

Odporność na rozciąganie (ISO 5081): 

Osnowa: > 1300 N/5 cm 

Wątek: > 1050 N/5 cm 

Waga: 200 g/m² ± 10 g/m² 

Odporność na rozdarcie (EN ISO 4674-1 Procedura B) 

Osnowa: > 60 N 

Wątek:  > 90 N 

 

Membrana przeciwwilgociowa 

Membrana z PTFE na włókninie z materiału Basofil lub równoważnego   

Waga: 105 g/m² ± 10 g/m² 

 

Wykładzina termiczna 

Wełniany materiał wykonany z Basofilu z pikowaną powłoką wykonaną z mieszanego materiału 

aramidu/wiskozy FR 

Waga: 180 g/m² ± 10 g/m² 

 

Całkowita waga trzy warstwowego kompozytu nie może przekraczać 500 g/m². 

 

Wymagania zbiorcze 

Struktura kurtki ochronnej i spodni ochronnych musi być badana zgodnie z normą EN 469 i spełniać 

wymagania poziomów: EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2, lub równoważnych po pięciu praniach w temp. 60°C 

 

Transfer ciepła przez płomień zgodnie z EN 367 lub równoważne  

HTI24 ≥ 15.0 sek. 

HTI24 – HTI12 ≥ 4.0 sek. 

Transfer ciepłą przez promieniowanie zgodnie z EN ISO 6942 



RHTI24 ≥ 18.0 sek. 

RHTI24 – RHTI12 ≥ 5.5 sek. 

Odporność na parę wodną zgodnie z EN 31092  

Ret : ≤ 17 m²Pa/W 

 

1.2 Kurtka ochronna 

 

1.2.1 Kołnierz 

Zewnętrzny i wewnętrzny kołnierz musi być wykonany z tkaniny zewnętrznej. Podniesiony kołnierz na 

przednim zapięciu ma wysokość około 9,5 cm i rozszerza się w stronę środka karku do około 10,5 cm. 

Kołnierz jest zapinany z przodu za pomocą rzepu. Oba pasy rozszerzają się do górnej krawędzi kołnierza i 

mogą być wyregulowane w obszarze kołnierza na szerokość. Wisząca pętla o wymiarach co najmniej 8 cm x 

1 cm musi być dobrze przymocowana do środka tyłu wewnętrznego kołnierza. 

 

1.2.2 Barki i górne plecy 
Widoczność jest zwiększona poprzez odblaskowe paski w szwie górnych pleców.  

Aby wspomagać noszak aparatu oddechowego, w obszarze ramion (pomiędzy powłoką oraz wykładziną) 

zintegrowana jest warstwa wyściółki gumowej o grubości 3mm.  

Widoczność jest zwiększona poprzez srebrny odblaskowy oplot w szwie górnych pleców (wzdłuż rękawów) 

i szwie kołnierza. 

 

1.2.3 Rękawy 

Ergonomiczne dopasowanie w obszarze łokci i pach pozwala na swobodę ruchu, a dodatkowo materiał para-

aramidowy, z powlekaniem silikonowo-węglowym chroni przed przetarciem na łokciach. 

Długość rękawa może by regulowana na mankiecie (z zewnątrz). Klapa, długa na 18 cm i szeroka na 4 cm, 

jest wszyta na środku rękawa i przepuszczona przez pierścień deflektora (prostokątna plastikowa rama) i 

zabezpieczona przez rzep. 

Bariera ssawna z ognioodpornego poliuretanowego materiału aramidowego jest zintegrowana w obu 

mankietach (wewnątrz). Mankiety z dzianiny aramidowej z otworem na kciuk muszą zostać wszyte w 

pozycji i na długości tak, aby nie zmniejszać swobody ruchu. 

Jest to również po to aby materiał mankietów nie został wypchnięty z rękawów podczas zakładania kurtki. 

Widoczność będzie wzmocniona dzięki dodatkowemu odblaskowemu oplotowi. 

 

1.2.4 Zamek kurtki 

Zamek kurtki jest wyposażony w wytrzymały plastikowy suwak z uchwytem. 

Suwak rozciąga się do kołnierza i jest zabezpieczony poprzez dwa pasy zakrywające, dochodzące do górnej 

krawędzi kołnierza. 

Przedni pas ochronny w obszarze kołnierza jest szeroki na około 10 cm i zwęża się do około 7 cm (na 

wysokości taśm poprzecznych na piersi), natomiast wewnątrz przedniego pasa, wszyty jest szeroki na 25mm 

rzep (50mm w obszarze kołnierza), oraz 25mm pas wełniany jest naszyty na pas wewnętrzny, dodatkowy 

rzep na zewnątrz kołnierza pozwala odpowiednio wyregulować szerokość.  

    

1.2.5 Kieszenie 

 

1.2.5.1 Dwie naszyte kieszenie boczne 

Otwarcie kieszeni jest przewrócone z zewnętrznym materiałem i zabezpieczone po obu stronach 

zatrzaskami. W rozmiarze 52/54 otwarcie ma około 20,5 cm – wartość ta może się zwiększać lub zmniejszać 

w zależności od rozmiaru ubrania. 

Klapa pokrywająca otwór kieszeni jest schowana, w rozmiarze 52/54 ma około 22,5 cm szerokości, około 7 

cm wysokości i jest regulowana proporcjonalnie. 

Klapa jest stabilizowane dzięki rzepom na ściętych narożach. Pętla z kółkiem jest wewnątrz klap kieszeni 

dodatkowo zabezpieczona przez zatrzask. 

 

 

 



1.2.5.2 Dwie naszywane kieszenie na klatce piersiowej 
Lewa przednia:  

Kieszeń na radio jest zaprojektowana jako mieszkowa, klapa kieszeni, z możliwością otwarcia do połowy 

dla anteny radia, pokrywa otwór kieszeni i klapa jest zabezpieczona rzepem. 

Dodatkowo szeroka na 4 cm pętla na oznaczenie rangi (pionowa) jest dołączona pomiędzy kieszenią na 

radio i przednim wykończeniem, jest bezpiecznie wszyta na górnym krańcu i zamykana rzepem na dolnej 

krawędzi. 

Powyżej szwu górnej części ramion i paska odblaskowego, flisowy pasek na naszywkę z imieniem i 

nazwiskiem jest naszyta i bezpośrednio nad nią naszyty jest uchwyt na mikrofon. 

Prawa przednia:  

Kieszeń na klatce piersiowej składa się z kieszeni mieszkowej (formatu w przybliżeniu C6) i dodatkowej 

kieszeni na telefon komórkowy, klapa zakrywająca otwór kieszeni wyposażona jest w rzep. 

Klapa kieszeni zawiera pierścień do mocowania karty respiratora. 

Małe otwory na dole kieszeni pozwalają na łatwe usunięcie małych ilości wody, które mogą się z 

kieszeniach zebrać.. 

 

1.2.6 Uchwyt latarki  
Uchwyt do latarek Adalit jest zapewniona na przednim panelu na wysokości klatki. 

Wieszak (ok. 6,5 x 4 cm) wykonany z materiału zewnętrznego jest wzmocniony materiałem para-

aramidowym z warstwą silikonowo - karbonową, naszytą około 2 cm poniżej pasa odblaskowego i jest 

zabezpieczoną zatrzaskami. Klapa zawierająca pierścień (prostokątna plastikowa rama) jest na krawędzi 

przedniego pasa w odległości około 3 cm, zabezpieczający zatrzask hakowy oraz rzep zamykający są 

naszyte na klapę. Naroże klapy jest wzmocnione materiałem para-aramidowym z warstwą silikonowo – 

karbonową. 

  

1.2.7 Wyściółka termiczna 

Kurtka jest całkowicie wyposażona w ognioodporną, pikowaną wyściółkę. Wyściółka jest na stałe 

umocowana w kurtce. Długi na 40 cm suwak jest wszyty z tyłu (pomiędzy pikowaną wyściółkę a 

membranę) jako otwór inspekcyjny. 

Wewnętrzne kieszenie (rozmiaru ok. C6) są wszyte po obu stronach na poziomie klatki piersiowej, otwór 

jest zabezpieczony rzepem. Metka jest naszyta na wewnętrznej kieszeni z prawej strony z przodu. 

Pikowana wyściółka kończy się zawsze na początku bariery pochłaniającej; na końcach rękawów pikowania 

wyściółka (oraz w odpowiedniej formie dzianinowe mankiety) jest połączona z barierą pochłaniającą na 

mankiecie rękawa. 

Wyściółka (przekładka) w części ramiennej zapewnia zarówno ochronę termiczną i poprawia komfort 

podczas noszenia aparatu oddechowego. 

Jest wyjątkowo ważne aby zapewnić, że waga i oddychalność kurtki jest jak najmniej narażona. 

 

1.2.8 Bariera pochłaniająca 

Bariera pochłaniająca kurtki i rękawów jest wykonana z ognioodpornego pokrytego PU materiału 

aramidowego, wszyta na wysokość co najmniej 9 cm i połączona z zewnętrznym materiałem. Małe otwory 

na skraju pozwalają na odprowadzenie wody. 

  

1.2.9 Bariera przeciwwilgociowa 

Kurtka jest wyposażona w wodoodporną i oddychającą membranę w całości kurtki i rękawów oraz w 

kołnierzu.  

 

1.2.10 Zabezpieczenie szwów  

Wodoodporna taśma odporna na pranie musi być używana, aby zapewnić ciągłość połączenia. 

 

1.2.11 Paski odblaskowe 
Połączone żółte fluorescencyjne / srebrne, retro-odblaskowe / żółte fluorescencyjne pasy o szerokości 5 cm, 

firmy 3M lub równoważne: 

wzdłuż kurtki i rękawów (poniżej naszywek na łokcie) 

1x obwodowo 



z przodu (poniżej kieszeni na piersiach aż do, włącznie z klapami bocznych kieszeni) 2x pionowo 

z tyłu (pomiędzy szwem górnych placów oraz paskiem obwodowym,) 

2x pod małym kątem, prawie prostopadle (pod kątem około 10
O
 w kształcie litery V) 

 

Żółte, fluorescencyjne i retro-odblaskowe, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

Na długości kurtki (poniżej żółto-srebrno-żółtego paska) 

wzdłuż kurtki 1x obwodowo 

 

Srebrne, retro-odblaskowe pasy, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

powyżej kieszeni klatki piersiowej (biegnący przez przedni panel do szwa rękawa) 

1x poziomo 

 

1.2.12 Oznaczenia 

Z tyłu kurtki mogą być umieszczone oznaczenia ze srebrnych liter odblaskowych (o wysokości 4 cm) 

 

 

1.3. Spodnie ochronne 

 

2.3.1. Opaska talii 

Wewnętrzna i zewnętrzna opaska talii spodni musi być wykonana z zewnętrznego materiału i wysoka na co 

najmniej 18 cm z tyłu; opaska zwęża się do przodu do około 8 cm i zamyka się rzepem. Pasek zawieszający 

o wymiarach co najmniej 8x1cm musi być wszyty na środku zewnętrznej opaski z tyłu. 

Odpinane, szerokie na 5 cm szelki są zamocowane z przodu i z tyłu opaski, każda zamocowana za pomocą 

dwóch rzepów. Szelki nie krzyżują się z tyłu lecz są zabezpieczane plastikową ramą. Długość szelek może 

zostać wyregulowana z przodu. Wszyta jest gumowa wstążka po obu stronach w celu lepszej regulacji 

szerokości oraz 5 szlufek dla paska o szerokości minimum 32 mm. 

 

2.3.2. Rozporek: 

Rozporek musi być wyposażony w wytrzymały plastikowy suwak zabezpieczony dodatkowo rzepem. 

 

2.3.3 Kieszenie: 

 

2.3.3.1 

Kieszenie boczne 

Dodatkowe kieszenie są po prawej i lewej stronie poniżej talii i około 3 cm z od szwu bocznego. Otwory 

kieszeni muszą być wyposażone w co najmniej 20 cm schowany suwak, plastikowy wyposażony w uchwyt. 

 

2.3.3.2. 

Kieszenie na udach 

Po obu stronach nogawek na każdym szwie bocznym, powyżej kolana, naszyta jest kieszeń typu 

mieszkowego o wymiarach  około 27x19x6 cm (łączenie mieszkowe tylko z tyłu). 

Klapa otworów kieszeni ma około 21 cm szerokości i 7 cm wysokości. Klapa jest stabilizowana rzepem na 

ściętych narożach. W klapach obu kieszeni znajduje się również pętla z pierścieniem zabezpieczone 

dodatkowo zatrzaskiem. Na lewej kieszeni naszyty jest pasek flisowy do przyczepienia taśmy z imieniem. 

 

2.3.4 Ochrona kolan 

Swoboda ruchów jest zapewniona w obszarze kolan dzięki ergonomicznemu dopasowaniu, wszyty na stałe 

materiał zabezpieczający wykonany z hydrofobowej pianki łagodzi uderzenia oraz materiał para-amidowy 

pokryty warstwą silikonowo – karbonową chroni przed otarciami. 

Widoczność jest poprawiona dzięki srebrnemu odblaskowemu oplotowi w szwie powyżej zabezpieczenia 

kolan.  

 

 

 

 



2.3.5 Wzmocnienie krawędzi szwów i ochrona kostki 
Krawędzie szwów są wykończone zabezpieczeniem przed ścieraniem wykonanym z tkaniny aramidowej 

pokrytej warstwą silikonowo – karbonową. ten sam materiał jest wszyty wewnątrz szwa wewnętrznego 

nogawki.  

 

2.3.6 Wyściółka termiczna 

Spodnie są wyposażone od talii do bariery chłonnej w pikowaną wyściółkę.  

40 cm suwak jest wszyty z tyłu spodni na krawędzi warstwy termicznej, jako otwór inspekcyjny. 

 

2.3.7 Bariera pochłaniająca 

Bariera wodna na szwach spodni jest wykonana z ognioodpornego włókna aramidowego pokrytego PU o 

wysokości co najmniej 13 cm. 

 

2.3.8 Bariera przeciwwilgociowa 

Spodnie są całkowicie wyposażone w wodoodporną lecz oddychającą membranę od szelek do szwu 

rozporka.  

  

2.3.9 Zabezpieczenie szwów  

Wodoodporna taśma odporna na pranie musi być używana, co zapewni poprawne połączenie. 

 

2.3.10 Paski odblaskowe 

Połączone żółte fluorescencyjne / srebrne, retro-odblaskowe / żółte fluorescencyjne pasy o szerokości 3 cm, 

firmy 3M lub równoważne: 

na nogawce, poniżej ochrony kolana 

1x obwodowo 

  

Żółte, fluorescencyjne i retro-odblaskowe, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

na nogawce, 3 cm poniżej żółto-srebrno-żółtego paska 

1x obwodowo 

 

Srebrne, retro-odblaskowe pasy, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

na szwie bocznym, pomiędzy kieszenią udową a żółto-srebrno-żółtym pasem, oraz pomiędzy żółtym pasem 

i krawędzią szwu 

1x z każdej strony pionowo 

 

1.4. Oznaczenia kurtki ochronnej i spodni 

Metka zawierająca opis kurtki, strukturę i instrukcję prania, jak również oznaczenia CE musi być wszyta na 

wewnętrznej kieszeni z przodu.  

Metka spodni wszyta wewnątrz po prawej stronie. 

Metka musi spełniać wymagania EN340 oraz zawierać ikonę EN469 oraz EN1149-5 

Metka rozmiarowa kurtki jest wszyta z tyłu pod szwem kołnierza i zawiera rok produkcji. 

Metka rozmiarowa spodni jest wszyta po środku z tyłu spodni poniżej poziomu talii. 

Informacje dla Użytkownika z wyczerpującą informacją dotyczącą celu, zakresu stosowania, dbałości, i 

zgodności musi być dołączona do każdej sztuki ubrania. 

 

1.5. Pakowanie 

Każda kurtka i spodnie są pakowane w plastikowe torby i pakowane w karton maksymalnie po 5 sztuk.  

 

 

1.6. Rozmiary i wymiary 

Dostępne rozmiary: 40-42 do 60-64 każdy w trzech wymiarach długości B (164-172 cm),  

C (172-180 cm) oraz D (180-188 cm)  

Wszystkie wymiary z punktów 1.2 oraz 1.3 odnoszą się do rozmiaru 52-54 C.  

 

 



II.  Ubranie bojowe model FIRE MAX 3 IRS (PBI Matrix; kolor złoty/piaskowy) – 6 szt. 

 

 

1. Ogólnie 

Ochronne ubranie bojowe składające się z kurtki bojowej i spodni bojowych  

musi spełniać normę PN EN 469:2005 Xf2, Xr2, Y2, Z2 oraz  PN EN 1149-5.  

Całość ubrania musi spełniać normę PN EN 469 włącznie z Załącznikiem B. 

Kurtka i spodnie ochronne są wyposażone w wodoodporną lecz paroprzepuszczalną membranę.  

Materiał ocieplający jest na stałe wszyty wewnątrz kurtki i spodni. 

 

1.1 Materiał, z którego wykonane są kurtka i spodnie bojowe  

 

Zewnętrzna powłoka: 

Skład materiałowy: wykonane z ognio – i termo- odpornego 37% PBI / 61% para-aramid / 2% Beltron,  

Kolor: złoto-żółty 

Odporność na rozciąganie (ISO 5081): 

Osnowa: > 2100 N/5 cm 

Wątek:  > 2100 N/5 cm 

Waga: 205 g/m² ± 10 g/m² 

Odporność na rozdarcia (EN ISO 4674-1 Procedura B) 

Osnowa: > 140 N 

Wątek:  > 140 N 

 

Membrana przeciwwilgociowa 

Membrana z PTFE na włókninie z materiału Basofil lub równoważnego   

Waga: 105 g/m² ± 10 g/m² 

 

Wykładzina termiczna 

Wełniany materiał wykonany z Basofilu z pikowaną powłoką wykonaną z mieszanego materiału 

aramidu/wiskozy FR 

Waga: 180 g/m² ± 10 g/m² 

 

Całkowita waga trzy warstwowego kompozytu nie może przekraczać 500 g/m². 

 

Wymagania zbiorcze 

Struktura kurtki ochronnej i spodni ochronnych musi być badana zgodnie z normą EN 469 i spełniać 

wymagania poziomów: EN 469 Xf2, Xr2, Y2, Z2, lub równoważnych po pięciu praniach w temp. 60°C 

 

Transfer ciepła przez płomień zgodnie z EN 367 lub równoważne  

HTI24 ≥ 15.0 sek. 

HTI24 – HTI12 ≥ 4.0 sek. 

Transfer ciepłą przez promieniowanie zgodnie z EN ISO 6942 

RHTI24 ≥ 18.0 sek. 

RHTI24 – RHTI12 ≥ 5.5 sek. 

Odporność na parę wodną zgodnie z EN 31092  

Ret : ≤ 17 m²Pa/W 

 

1.2 Kurtka ochronna 

 

Kurtka ubrania bojowego wyposażona w wewnętrzny tunel, przez który może zostać przeciągnięty pas 

ratowniczy np. do ewakuacji/samoratowania. 

 

Przednia część kurtki wyposażone w dwa dodatkowe otwory zabezpieczone rzepem – dostęp do tunelu pasa. 

Tunel pasa dostępny przez dodatkowy otwór (rewizyjny) w dolnej części kurtki. 

Kurtka wyposażona w solidny metalowy zamek błyskawiczny (antypaniczny/z wybijakiem). 



Oraz 

Pas (dostępny jako opcjonalne akcesorium dla kurtek) certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 1498 kl. A i 

PN-EN 358.  

Składa się z pasa aramidowego o szerokości 85 mm i aluminiowego karabińczyka HMS z potrójnym 

zamknięciem zgodnie z normą PN-EN 362. 

 

1.2.1 Kołnierz 

Zewnętrzny i wewnętrzny kołnierz musi być wykonany z tkaniny zewnętrznej. Podniesiony kołnierz na 

przednim zapięciu ma wysokość około 9,5 cm i rozszerza się w stronę środka karku do około 10,5 cm. 

Kołnierz jest zapinany z przodu za pomocą rzepu. Oba pasy rozszerzają się do górnej krawędzi kołnierza i 

mogą być wyregulowane w obszarze kołnierza na szerokość. Wisząca pętla o wymiarach co najmniej 8 cm x 

1 cm musi być dobrze przymocowana do środka tyłu wewnętrznego kołnierza. 

 

1.2.2 Barki i górne plecy 

Widoczność jest zwiększona poprzez odblaskowe paski w szwie górnych pleców.  

Aby wspomagać noszak aparatu oddechowego, w obszarze ramion (pomiędzy powłoką oraz wykładziną) 

zintegrowana jest warstwa wyściółki gumowej o grubości 3mm.  

Widoczność jest zwiększona poprzez srebrny odblaskowy oplot w szwie górnych pleców (wzdłuż rękawów) 

i szwie kołnierza. 

 

1.2.3 Rękawy 

Ergonomiczne dopasowanie w obszarze łokci i pach pozwala na swobodę ruchu, a dodatkowo materiał para-

aramidowy, z powlekaniem silikonowo-węglowym chroni przed przetarciem na łokciach. 

Długość rękawa może by regulowana na mankiecie (z zewnątrz). Klapa, długa na 18 cm i szeroka na 4 cm, 

jest wszyta na środku rękawa i przepuszczona przez pierścień deflektora (prostokątna plastikowa rama) i 

zabezpieczona przez rzep. 

Bariera ssawna z ognioodpornego poliuretanowego materiału aramidowego jest zintegrowana w obu 

mankietach (wewnątrz). Mankiety z dzianiny aramidowej z otworem na kciuk muszą zostać wszyte w 

pozycji i na długości tak, aby nie zmniejszać swobody ruchu. 

Jest to również po to aby materiał mankietów nie został wypchnięty z rękawów podczas zakładania kurtki. 

Widoczność będzie wzmocniona dzięki dodatkowemu odblaskowemu oplotowi. 

 

1.2.4 Zamek kurtki 

Zamek kurtki jest wyposażony w wytrzymały plastikowy suwak z uchwytem. 

Suwak rozciąga się do kołnierza i jest zabezpieczony poprzez dwa pasy zakrywające, dochodzące do górnej 

krawędzi kołnierza. 

Przedni pas ochronny w obszarze kołnierza jest szeroki na około 10 cm i zwęża się do około 7 cm (na 

wysokości taśm poprzecznych na piersi), natomiast wewnątrz przedniego pasa, wszyty jest szeroki na 25mm 

rzep (50mm w obszarze kołnierza), oraz 25mm pas wełniany jest naszyty na pas wewnętrzny, dodatkowy 

rzep na zewnątrz kołnierza pozwala odpowiednio wyregulować szerokość.  

    

1.2.5 Kieszenie 

 

1.2.5.1 Dwie naszyte kieszenie boczne 

Otwarcie kieszeni jest przewrócone z zewnętrznym materiałem i zabezpieczone po obu stronach 

zatrzaskami. W rozmiarze 52/54 otwarcie ma około 20,5 cm – wartość ta może się zwiększać lub zmniejszać 

w zależności od rozmiaru ubrania. 

Klapa pokrywająca otwór kieszeni jest schowana, w rozmiarze 52/54 ma około 22,5 cm szerokości, około 7 

cm wysokości i jest regulowana proporcjonalnie. 

Klapa jest stabilizowane dzięki rzepom na ściętych narożach. Pętla z kółkiem jest wewnątrz klap kieszeni 

dodatkowo zabezpieczona przez zatrzask. 

 

 

 

 



1.2.5.2 Dwie naszywane kieszenie na klatce piersiowej 

Lewa przednia:  

Kieszeń na radio jest zaprojektowana jako mieszkowa, klapa kieszeni, z możliwością otwarcia do połowy 

dla anteny radia, pokrywa otwór kieszeni i klapa jest zabezpieczona rzepem. 

Dodatkowo szeroka na 4 cm pętla na oznaczenie rangi (pionowa) jest dołączona pomiędzy kieszenią na 

radio i przednim wykończeniem, jest bezpiecznie wszyta na górnym krańcu i zamykana rzepem na dolnej 

krawędzi. 

Powyżej szwu górnej części ramion i paska odblaskowego, flisowy pasek na naszywkę z imieniem i 

nazwiskiem jest naszyta i bezpośrednio nad nią naszyty jest uchwyt na mikrofon. 

Prawa przednia:  

Kieszeń na klatce piersiowej składa się z kieszeni mieszkowej (formatu w przybliżeniu C6) i dodatkowej 

kieszeni na telefon komórkowy, klapa zakrywająca otwór kieszeni wyposażona jest w rzep. 

Klapa kieszeni zawiera pierścień do mocowania karty respiratora. 

Małe otwory na dole kieszeni pozwalają na łatwe usunięcie małych ilości wody, które mogą się z 

kieszeniach zebrać.. 

 

1.2.6 Uchwyt latarki  

Uchwyt do latarek Adalit jest zapewniona na przednim panelu na wysokości klatki. 

Wieszak (ok. 6,5 x 4 cm) wykonany z materiału zewnętrznego jest wzmocniony materiałem para-

aramidowym z warstwą silikonowo - karbonową, naszytą około 2 cm poniżej pasa odblaskowego i jest 

zabezpieczoną zatrzaskami. Klapa zawierająca pierścień (prostokątna plastikowa rama) jest na krawędzi 

przedniego pasa w odległości około 3 cm, zabezpieczający zatrzask hakowy oraz rzep zamykający są 

naszyte na klapę. Naroże klapy jest wzmocnione materiałem para-aramidowym z warstwą silikonowo – 

karbonową. 

  

1.2.7 Wyściółka termiczna 

Kurtka jest całkowicie wyposażona w ognioodporną, pikowaną wyściółkę. Wyściółka jest na stałe 

umocowana w kurtce. Długi na 40 cm suwak jest wszyty z tyłu (pomiędzy pikowaną wyściółkę a 

membranę) jako otwór inspekcyjny. 

Wewnętrzne kieszenie (rozmiaru ok. C6) są wszyte po obu stronach na poziomie klatki piersiowej, otwór 

jest zabezpieczony rzepem. Metka jest naszyta na wewnętrznej kieszeni z prawej strony z przodu. 

Pikowana wyściółka kończy się zawsze na początku bariery pochłaniającej; na końcach rękawów pikowania 

wyściółka (oraz w odpowiedniej formie dzianinowe mankiety) jest połączona z barierą pochłaniającą na 

mankiecie rękawa. 

Wyściółka (przekładka) w części ramiennej zapewnia zarówno ochronę termiczną i poprawia komfort 

podczas noszenia aparatu oddechowego. 

Jest wyjątkowo ważne aby zapewnić, że waga i oddychalność kurtki jest jak najmniej narażona. 

 

1.2.8 Bariera pochłaniająca 

Bariera pochłaniająca kurtki i rękawów jest wykonana z ognioodpornego pokrytego PU materiału 

aramidowego, wszyta na wysokość co najmniej 9 cm i połączona z zewnętrznym materiałem. Małe otwory 

na skraju pozwalają na odprowadzenie wody. 

  

1.2.9 Bariera przeciwwilgociowa 

Kurtka jest wyposażona w wodoodporną i oddychającą membranę w całości kurtki i rękawów oraz w 

kołnierzu.  

 

1.2.10 Zabezpieczenie szwów  

Wodoodporna taśma odporna na pranie musi być używana, aby zapewnić ciągłość połączenia. 

 

1.2.11 Paski odblaskowe 

Połączone żółte fluorescencyjne / srebrne, retro-odblaskowe / żółte fluorescencyjne pasy o szerokości 5 cm, 

firmy 3M lub równoważne: 

wzdłuż kurtki i rękawów (poniżej naszywek na łokcie) 

1x obwodowo 



z przodu (poniżej kieszeni na piersiach aż do, włącznie z klapami bocznych kieszeni) 2x pionowo 

z tyłu (pomiędzy szwem górnych placów oraz paskiem obwodowym,) 

2x pod małym kątem, prawie prostopadle (pod kątem około 10
O
 w kształcie litery V) 

 

Żółte, fluorescencyjne i retro-odblaskowe, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

Na długości kurtki (poniżej żółto-srebrno-żółtego paska) 

wzdłuż kurtki 1x obwodowo 

 

Srebrne, retro-odblaskowe pasy, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

powyżej kieszeni klatki piersiowej (biegnący przez przedni panel do szwa rękawa) 

1x poziomo 

 

1.2.12 Oznaczenia 

Z tyłu kurtki mogą być umieszczone oznaczenia ze srebrnych liter odblaskowych (o wysokości 4 cm) 

 

 

1.3. Spodnie ochronne 

 

1.      Szeroka wyściółka w okolicy ramion, aby wyeliminować zsuwanie/ześlizgiwanie się szelek 

 

2.      Elastyczne pasy szelek o szerokości min. 5 cm 

 

3.      Możliwość regulacji (podciągania/opuszczania) i szybkiej wymiany (mocowanie na rzep) 

 

4.      Możliwość prania mechanicznego (w pralce) w temperaturze 60˚C 

 

2.3.1. Opaska talii 

Wewnętrzna i zewnętrzna opaska talii spodni musi być wykonana z zewnętrznego materiału i wysoka na co 

najmniej 18 cm z tyłu; opaska zwęża się do przodu do około 8 cm i zamyka się rzepem. Pasek zawieszający 

o wymiarach co najmniej 8x1cm musi być wszyty na środku zewnętrznej opaski z tyłu. 

Odpinane, szerokie na 5 cm szelki są zamocowane z przodu i z tyłu opaski, każda zamocowana za pomocą 

dwóch rzepów. Szelki nie krzyżują się z tyłu lecz są zabezpieczane plastikową ramą. Długość szelek może 

zostać wyregulowana z przodu. Wszyta jest gumowa wstążka po obu stronach w celu lepszej regulacji 

szerokości oraz 5 szlufek dla paska o szerokości minimum 32 mm. 

 

2.3.2. Rozporek: 

Rozporek musi być wyposażony w wytrzymały plastikowy suwak zabezpieczony dodatkowo rzepem. 

 

2.3.3 Kieszenie: 

 

2.3.3.1Kieszenie boczne 

Dodatkowe kieszenie są po prawej i lewej stronie poniżej talii i około 3 cm z od szwu bocznego. Otwory 

kieszeni muszą być wyposażone w co najmniej 20 cm schowany suwak, plastikowy wyposażony w uchwyt. 

 

2.3.3.2.Kieszenie na udach 

Po obu stronach nogawek na każdym szwie bocznym, powyżej kolana, naszyta jest kieszeń typu 

mieszkowego o wymiarach  około 27x19x6 cm (łączenie mieszkowe tylko z tyłu). 

Klapa otworów kieszeni ma około 21 cm szerokości i 7 cm wysokości. Klapa jest stabilizowana rzepem na 

ściętych narożach. W klapach obu kieszeni znajduje się również pętla z pierścieniem zabezpieczone 

dodatkowo zatrzaskiem. Na lewej kieszeni naszyty jest pasek flisowy do przyczepienia taśmy z imieniem. 

 

2.3.4 Ochrona kolan 

Swoboda ruchów jest zapewniona w obszarze kolan dzięki ergonomicznemu dopasowaniu, wszyty na stałe 

materiał zabezpieczający wykonany z hydrofobowej pianki łagodzi uderzenia oraz materiał para-amidowy 

pokryty warstwą silikonowo – karbonową chroni przed otarciami. 



Widoczność jest poprawiona dzięki srebrnemu odblaskowemu oplotowi w szwie powyżej zabezpieczenia 

kolan.  

 

2.3.5 Wzmocnienie krawędzi szwów i ochrona kostki 

Krawędzie szwów są wykończone zabezpieczeniem przed ścieraniem wykonanym z tkaniny aramidowej 

pokrytej warstwą silikonowo – karbonową. ten sam materiał jest wszyty wewnątrz szwa wewnętrznego 

nogawki.  

 

2.3.6 Wyściółka termiczna 

Spodnie są wyposażone od talii do bariery chłonnej w pikowaną wyściółkę.  

40 cm suwak jest wszyty z tyłu spodni na krawędzi warstwy termicznej, jako otwór inspekcyjny. 

 

2.3.7 Bariera pochłaniająca 

Bariera wodna na szwach spodni jest wykonana z ognioodpornego włókna aramidowego pokrytego PU o 

wysokości co najmniej 13 cm. 

 

2.3.8 Bariera przeciwwilgociowa 

Spodnie są całkowicie wyposażone w wodoodporną lecz oddychającą membranę od szelek do szwu 

rozporka.  

  

2.3.9 Zabezpieczenie szwów  

Wodoodporna taśma odporna na pranie musi być używana, co zapewni poprawne połączenie. 

 

2.3.10 Paski odblaskowe 

Połączone żółte fluorescencyjne / srebrne, retro-odblaskowe / żółte fluorescencyjne pasy o szerokości 3 cm, 

firmy 3M lub równoważne: 

na nogawce, poniżej ochrony kolana 

1x obwodowo 

  

Żółte, fluorescencyjne i retro-odblaskowe, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

na nogawce, 3 cm poniżej żółto-srebrno-żółtego paska 

1x obwodowo 

 

Srebrne, retro-odblaskowe pasy, o szerokości 5 cm, firmy 3M lub równoważne: 

na szwie bocznym, pomiędzy kieszenią udową a żółto-srebrno-żółtym pasem, oraz pomiędzy żółtym pasem 

i krawędzią szwu 

1x z każdej strony pionowo 

 

1.4. Oznaczenia kurtki ochronnej i spodni 

Metka zawierająca opis kurtki, strukturę i instrukcję prania, jak również oznaczenia CE musi być wszyta na 

wewnętrznej kieszeni z przodu.  

Metka spodni wszyta wewnątrz po prawej stronie. 

Metka musi spełniać wymagania EN340 oraz zawierać ikonę EN469 oraz EN1149-5 

Metka rozmiarowa kurtki jest wszyta z tyłu pod szwem kołnierza i zawiera rok produkcji. 

Metka rozmiarowa spodni jest wszyta po środku z tyłu spodni poniżej poziomu talii. 

Informacje dla Użytkownika z wyczerpującą informacją dotyczącą celu, zakresu stosowania, dbałości, i 

zgodności musi być dołączona do każdej sztuki ubrania. 

 

1.5. Pakowanie 

Każda kurtka i spodnie są pakowane w plastikowe torby i pakowane w karton maksymalnie po 5 sztuk.  

 

1.6. Rozmiary i wymiary 

Dostępne rozmiary: 40-42 do 60-64 każdy w trzech wymiarach długości B (164-172 cm),  

C (172-180 cm) oraz D (180-188 cm)  

Wszystkie wymiary z punktów 1.2 oraz 1.3 odnoszą się do rozmiaru 52-54 C.   



 

 

 

Obuwie bojowe model TWISTER NEW – 20 par. 

 

Obuwie bojowe  

 

Oferowane obuwie powinno/musi spełniać następujące wymagania: 

Obuwie bojowe wiązane z powlekaną żyłką ze stali nierdzewnej 

Certyfikowane zgodnie z PN-EN 15090:2012 - F2A HI3 CI AN SRC, Typ 2, klasa I 

Kształt/forma „D“ 

Oznakowane znakiem  

Doroczna kontrola producenta/zakładu produkcyjnego przez akredytowane laboratorium badawcze  

 

Materiały 

Buty wykonane ze skóry hydrofobowej 

Zintegrowana taśmy na języku i w tylnej, górnej krawędzi cholewki do łatwiejszego zakładania buta 

Oddychająca/paroprzepuszczalna, wodoszczelna, nieporowata membrana aż do 75% wysokości cholewki 

buta; np.Sympatex lub równoważna  

Membrana zabezpieczająca przed wirusami, bakteriami i płynami ustrojowymi oraz odporna na różne 

chemikalia 

Komfortowe wyściełanie miękką skórą w okolicy cholewki, pięty, zgięciu i nosku  

System wiązania z elastyczną linką ze stali nierdzewnej nawijaną przez zwijarkę 

Bardzo szybki system wiązania dla szybkiego zakładania i zdejmowania buta 

Tworzywowe prowadnice stalowej linki zamocowane po obu stronach cholewki buta 

Odblaskowe, odporne na płomienie elementy wykonane z materiłu 3M lub równoważnego w widocznych 

miejscach (widoczne także w połączeniu z założonymi spodniami bojowymi) 

Gumowany nosek 

System ochrony/stabilizacji obszaru kostki 

 

Podeszwa 

Podeszwa antystatyczna 

Wyściełanie stalowego podnoska z pianką lateksową 

Uszczelnienie membrany oddychającej na zakładce przez wodoszczelną, antystatyczną podeszwę pośrednią 

Nitrylowa podeszwa z poduszką powietrzną 

Dodatkowa izolacja pomiędzy podeszwą pośrednią i podeszwą zewnętrzną 

Wysokość podeszwy w przedziale 13 – 15 mm 

Stalowe wzmocnienie w podeszwie 

Podeszwa z profilem samoczyszczącym 

Regulująca wilgotność anatomiczna i wymienna wkładka podeszwy z możliwością prania mechanicznego 

(30°C) 

 

Zapewniona dostępność rozmiarów w zakresie od 36 do 52  

Zapewniona dostępność obuwia w szerokości 10 oraz 12 

Masa max. 2,7 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hełm bojowy model HEROS-titan – 6 szt. 

  

 

Wymagania podstawowe 

 

Hełm musi być certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 443: 2008 jako hełm typu B/3b. Konstrukcja 

zapewniająca maksymalny komfort i bezpieczeństwo dla strażaków nawet w zmiennych temperaturach. 

Masa: (z przyłbicą główną i osłoną karku) nie może przekraczać 1400 g. 

 

Wymagania dodatkowe 

 

Test izolacji elektrycznej mokrych/wilgotnych hełmów (E2) i powierzchni hełmu (E3), w obu przypadkach 

nie powinien przekroczyć 1.2 mA. 

Ogólne promieniowanie cieplne: minimalna pojemność / intensywność strumienia ciepła którą powinna 

mieć skorupa hełmu wynosi 14 kW/m². Okres promieniowania: 8 minut. 

Skorupa hełmu powinna być sztywna i wykonana z masy termoplastycznej wysokiej jakości, wzmacnianej 

włóknem szklanym dla maksymalnej odporności cieplnej/termicznej. 

6. Zintegrowany, trapezoidalny pasek podbródkowy ze zintegrowaną ochroną uszu. 

7. Wystarczająca ilość miejsca w obszarze uszu dla dobrego słyszenia kierunkowego. 

8. Przy założonym hełmie powinna być możliwość używania telefonów komórkowych. 

9. Powinna być możliwa zewnętrzna mechaniczna regulacja rozmiaru, przy pomocy obrotowego pokrętła 

zlokalizowanego z tyłu hełmu. Pokrętło umożliwia i pomaga strażakowi wyregulować hełm nawet w 

założonych rękawicach bojowych i bez zdejmowania hełmu z głowy. Funkcja pomaga także w lepszej 

elastyczności regulacji/dopasowania rozmiaru wśród użytkowników o wspólnym/zbliżonym rozmiarze. 

Dodatkowo, hełm może być łatwo zamieniony i użyty do ochrony osób poszkodowanych w czasie 

krytycznych akcji ratowniczych.    

10. Jedna skorupa hełmu umożliwia dopasowanie do rozmiarów głowy od 49 do 67 cm. 

11. Pokrycie opaski głowy, osłona uszu, ochrona głowy oraz wyściełanie wewnętrzne muszą być 

zdejmowane/wyjmowane bez użycia narzędzi oraz z możliwością prania.  

12. Cały hełm musi być przyjazny w obsłudze. Powinna być możliwa szybka i prosta wymiana części 

zamiennych, w tym przyłbicy głównej i dodatkowego wizjera ochronnego. 

13.  Kompletną listę części zamiennych należy złożyć wraz z ofertą.   

14. Osłona karku wykonana z mieszanki materiału Nomex/Aramid. 

15.  Musi istnieć możliwość opcjonalnego doposażenia hełmu w zestaw pasków montażowych do 

zewnętrznego podpięcia masek AODO.  

16.  Powinna istnieć możliwość regulacji środka ciężkości hełmu.  

 

Wymagania dotyczące wizjerów 

 

20. Chowane do wnętrza skorupy hełmu (z wyjątkiem krawędzi przyłbicy/wizjera) 

21. Kształt wizjera jak najbardziej  jednolity 

22. Wizjer nie powinien wykazywać żadnych wystających części (występów) w obszarze nosa, które mogą 

powodować zaburzenia widzenia. 

23.Wizjer powinien być użyteczny w przypadku równoczesnego użycia okularów optycznych dla 

większości rozmiarów głów. 

  

24. Wizjer główny/przyłbica powinna być certyfikowana/zakwalifikowana jako “Osłona twarzy”. 



25. Musi istnieć możliwość opcjonalnego doposażenia hełmu w dodatkowy wizjer ochrony oczu (gogle) w 

wersji przyciemnianej/przeciwsłonecznej i przezroczystej/nieprzyciemnianej. 

 26. Wizjery powinny być pokryte od zewnętrz warstwą zapobiegającą zarysowaniom oraz od wewnątrz 

warstwą zapobiegającą parowaniu. 

27. Wizjery z możliwością łatwej ich wymiany za pomocą wkrętów.  

28. Wszystkie wizjery powinny spełniać 1 klasę optyczną.  

29. Wszystkie wizjery muszą być testowane i zatwierdzone zgodnie z normą PN-EN14458. 

28. Latarka nahełmowa LED, z możliwością integracji w przedniej części hełmu bojowego  oraz z 

możliwością użycia jako latarki ręcznej. Latarka w wersji Ex. 

29. Latarka nehełmowa powinna mieć możliwość zasilania standardowymi bateriami AAA. 

30.  Powinna istnieć możliwość integracji systemu łączności podhełmowej.  

31. Kolor Hełmu RAL 1026 luminescencyjny (świecącej w ciemności) 

 


