
Załącznik nr 4B do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 (przewidywane zapotrzebowanie wraz z cenami jednostkowymi)  

 
 

Część 2: mundur lekki w tym spodnie/spódnica z dystynkcjami (naramiennik) i 
emblematami 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie składników umundurowania i odznak służbowych wykonanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie umundurowania 
pracowników organów administracji morskiej (Dz. U. Nr 37 poz. 193) i obejmuje dostawę niżej wymienionych 
składników umundurowania (wzory umundurowania określone zostały w w/w Rozporządzeniu) w ilości 
określonej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Każda część ubioru powinna posiadać etykietę producenta zawierającą skład surowca/tkaniny, a także 
instrukcję czyszczenia lub prania. 

2. Wykonawca dokona pomiaru osób, dla których będą szyte elementy umundurowania w siedzibie 
Zamawiającego w uzgodnionym terminie. Pomiary mogą odbywać się tylko w godzinach pracy 
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ustalonych terminach. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zgodności rozmiarowej elementów umundurowania 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych poprawek.  

 

OPISY UMUNDUROWANIA 
1. Mundur lekki (wzór nr 6) - typu marynarskiego z ciemnogranatowej* gabardyny o składzie surowcowym 

45% wełny i 55% elany o masie liniowej (wagowej) 360 ± 16 g, masie powierzchniowej 260 ± 10 g, oraz 
odporności na pilling nie mniejszej niż 4 %, z 1 rzędem guzików o średnicy 25 mm, z wykładanym 
kołnierzem. Bluza posiada 4 naszyte kieszenie z klapkami oraz naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 
mm. Rękawy bez mankietów i guzików. Spodnie z takiego samego materiału co bluza, bez mankietów,            
z 2 bocznymi wszytymi kieszeniami oraz z jedną wszytą kieszenią z tyłu po prawej stronie. Dla kobiet może 
być spódnica mundurowa prosta z kontrafałdą (według wzoru nr 2a) z materiału odpowiadającego bluzie 
mundurowej. 

______ 
* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie 

kolorami - Część 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: 
ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; 
granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; 
biały - 255, 255, 255; 
czarny - 0, 0, 0. 

 

OPISY OZNAK SŁUŻBOWYCH 
1. Emblemat na naramiennikach marynarki mundurowej (wzór nr 2) - stanowi metalowa kotwica koloru 

złotego*, z umieszczoną na niej biało-czerwoną* tarczą (kolor czerwony z prawej strony) z białą* obwódką. 
Pracownicy organów administracji morskiej noszą emblemat w odległości 5 mm od wierzchołka górnego 
paska na naramiennikach. 
Wysokość emblematu na naramiennikach wynosi 15 mm. 
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2. Guziki (wzór nr 3) - są wykonane z metalu w kolorze złotym* z wyciśniętą na nich kotwicą na prążkowanym 
tle oraz obrzeżem w formie liny okrętowej. Ich średnica wynosi 25 mm lub 13 mm. Guziki o średnicy 13 mm, 
w kolorze czarnym*, według powyższego opisu, mają zastosowanie do przytwierdzania paska na czapce. 

3.     Dystynkcje (paski) (wzór nr 4) - dla dyrektorów i zastępców dyrektorów urzędów morskich, są wykonane                 
z taśmy koloru złotego* o szerokości 12 mm, z wyjątkiem dolnego paska, którego szerokość wynosi 30 mm. 
Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Górny pasek posiada załamanie w postaci rozwartego kąta 
wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 10 mm od dolnej krawędzi 
naramiennika. 
Dla pozostałych pracowników organów administracji morskiej paski są wykonane z taśmy koloru złotego*               
o szerokości 12 mm. Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Stosownie do stanowiska górny pasek lub 
paski posiadają załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek 
znajduje się w odległości 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika. 

______ 

* Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy multimedialne - Pomiary i zarządzanie 

kolorami - Część 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna przestrzeń barw RGB - sRGB: 
srebrny - 192, 192, 192; 
czerwony - 255, 0, 0; 
biały - 255, 255, 255; 
złoty - 255, 215, 0 - 255, 235, 0; 
czarny - 0, 0, 0. 

 
 
 


