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informacja na stronę internetową

dotyczy:  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej 
„uPzp”na „dostawę 2 szt. motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem”.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonuje zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w ust. V pkt. 1, 2, 3 i 5 w dokumencie  SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  -  WYMAGANIA  TAKTYCZNO  -  TECHNICZNE 
MOTOCYKLA CIĘŻKIEGOW WERSJI „RD" WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  (załącznik nr 7 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia), które otrzymują brzmienie:

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMBINEZONU MOTOCYKLISTY

1. Kombinezon motocyklisty
1) Kombinezon motocyklisty jest przeznaczony do użytkowania przez policjanta  motocyklistę 

w  okresie  od  wiosny  do  późnej  jesieni.  Składa  się  z  kurtki  i  spodni.  Powinien  być 
funkcjonalny  i  zapewniać  ochronę  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi. 
Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien być wykonany
z bydlęcej skóry o grubości 1-1,2 mm w kolorze czarnym.  

2) Opis  podstawowych  cech  użytkowych.  Kombinezon  (kurtka  i  spodnie)  powinien 
charakteryzować się:
a) dobrą układalnością,
b) wodoszczelnością, nieprzewiewnością i paroprzepuszczalnością,
c) niezawodnością zastosowanych rodzajów zapięć,
d) estetycznym  wykonaniem  –  elementy  kurtki  i  podpinki  ocieplającej  powinny  być 

łączone  za  pomocą  szycia.  Szwy  powinny  być  ciągłe,  wytrzymałe,  wykonane 
prawidłowo (bez marszczeń i wyciągnięć), z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. 
Wszystkie  szwy  na  początku  i  końcu  powinny  być  zamocowane  przeszyciem 
wstecznym, celem zabezpieczenia przed pruciem.

3) Wymagania dla dodatków:  
a) wymagane  właściwości  dla  materiałów  podstawowych  i  dodatków  powinny  być 

potwierdzone  aktualnymi  certyfikatami,  zaświadczeniami  o  wynikach  badań 
w laboratoriach badawczych,

b) szwy  decydujące  o  wodoszczelności  powinny  być  zabezpieczone  za  pomocą  taśm 
uszczelniających, przy czym taśmy: 
− muszą być umieszczone w ten sposób, aby szew znajdował się pośrodku taśmy,
− muszą mieć minimalną ilość połączeń,
− nie mogą mieć żadnych połączeń szytych,
− nie mogą wykazywać jakichkolwiek oznak odklejania się.

4) Konstrukcja  kurtki  i  spodni  powinna  zapewnić  odpowiedni  komfort  użytkowania 
- nie powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów.



2. Kurtka 
1) Kurtkę  należy  wykonać  ze  skóry  bydlęcej  o  grubości  1-1,2  mm  z  kołnierzem  -  stójką 

(z surowców zapewniających miękki i przyjemny kontakt)   zapinaną z przodu na całej długości 
na ukośny zamek błyskawiczny. 

2) Na przodzie kurtki  mają być  umieszczone cięte  cztery kieszenie  (dwie górne i  dwie dolne) 
podszewkowe zapinane na zamki błyskawiczne YKK.

3) W dole kurtki  z  obu boków paski ściągające na taśmę szczepną (rzep)  oraz pas ściągający 
z klamrą metalową.

4) Z tyłu kurtki na wysokości łopatek należy wykonać ściągacz ze skóry, podszyty gumą.
5) Na  plecach  kurtki  winien  być  umieszczony  napis  “POLICJA”,  wykonany  z  białej  skóry 

lub materiału odblaskowego.
6) Karczki  na  przodzie  oraz  pas  w  dole  tyłu  kurtki  ochraniający  nerki,  ma  być  pikowany 

(wykonany) na gąbce.
7) Rękawy kurtki -  wszyte i wzmocnione na łokciach gąbką.
8) Kurtka ma być wykończona podszewką pikowaną, ocieplaną THINSULATE®.
9) Wewnątrz  kurtki  na  lini  pasa  winna  być  wszyta  szeroka  guma  zakończona  zamkiem 

umożliwiajacym dopięcie spodni.
10)  Na ramionach kurtki - pagony umożliwiajace załozenie nakładek z dystynkcjami

 

Rysunek 1. Wzór napisu Policja

Tabela 1. Wymiary napisu POLICJA

Lp. Na plecach [mm]
Z przodu na  klatce piersiowej 

[mm]
A – wysokość 70 ± 2 22 ± 2
B – szerokość 275 ± 2 95 ± 2
C – grubość liter 15 ± 1 5 ± 1

3. Spodnie motocyklisty (spodnie długie z przedłużonym stanem w pasie, cięte na linii kolan)

1) Spodnie powinny być wykonane z bydlęcej skóry o grubości 1-1,2 mm.
2) Pas spodni powinien być o szerokości 6 cm z rozmieszczonymi 5 szlufkami.

Przód paska należy zakończyć paskiem ściągającym z taśmą szczepną i klamrą metalową. 
Tył paska na długosci 20 cm powinien być ściągnięty gumką.
Między pasek a spodnie należy wszyć zamek łączący spodnie z kurtką. 

3) W przodzie spodni należy umieścić dwie cięte kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny.
4) Na kolanach spodni należy naszyć łaty z wyprofilowanym na kształt  kolana ociepleniem 

wewnętrznym, umożliwiającym swobodne zginanie kolana.
5) Wzdłuż boków spodni, od lini pasa do kolan nalęży wykonać ściągacze ze skóry, podszyte 

gumą.



6) W dole tyłów nogawek spodni,  trzy pionowe cięcia stebnowane na gumie.
7) W dole spodni na zewnetrznej stronie należy umieścić zamki błyskawiczne YKK.
8)  Podszewka spodni z tkaniny perforowanej. 

 
5. Buty motocyklisty

1) Buty  wodoodporne  wykonane  ze  skóry  bydlęcej  w  kolorze  czarnym,  z  wkładkami 
antybakteryjnymi  oraz  ochraniaczami  na  kostki,  palce  i  piszczel  .  Wewnątrz  buta  warstwa 
izolacyjno-ochronna  wykonana  z  trójwarstwowego  materiału  włókienniczego  z 
paroprzepuszczalną  membraną.  Szwy  decydujące  o  wodoszczelności  obuwia  uszczelnione 
taśmą  uszczelniającą.  W  bokach  cholewek  na  całej  długości  kryte  zapięcie  na  zamek 
błyskawiczny  przykryty  połą  skóry  z  taśmą  samoczepną  oraz  dodatkowe  zabezpieczenie  z 
zastosowaniem membrany oddychającej zapobiegające przedostawaniu się wody do środka buta 
poprzez zamek błyskawiczny. Spody buta trudno ścieralne z protektorem połączone z cholewką 
metodą wtrysku. Na wierzchu buta lewego dodatkowa nakładka antypoślizgowa umożliwiająca 
łatwe  operowanie  dźwignią  zmiany  biegów.  Na  podbiciu  buta  oraz  nad  pietą  wstawki 
harmonijkowe ułatwiające  zginanie  buta  w pozycji  do jazdy.  Buty motocyklisty  muszą  być 
wyposażone  w  elementy  odblaskowe  w  kolorze  srebrnym.  Zamawiający  dopuszcza 
wyeliminowanie  elementu  harmonijkowego  nad  piętą  z  zastrzeżeniem,  że  konstrukcja  buta 
umożliwi prawidłowe jego zginanie.”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 18.09.2013r. do godz. 11:30.
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