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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: dostawy umundurowania letniego dla Zespołu Kontrolerów Parkowania na rok 2019 

w następujących ilościach: 
• kurtka letnia – w ilości 14 szt. 

• płaszcz p. deszczowy – w ilości 31 szt. 

• spodnie – w ilości 62 szt. 

• koszula – w ilości 93 szt. 

• skarpety cienkie – w ilości 217 par 

• czapka letnia – w ilości 31 szt. 

• podkoszulki letnie – w ilości 62 szt. 

• rzep pod numerator – w ilości 138 sztuk 

• naszywki na rękawy – w ilości 214 szt. – większe 

• naszywki na czapkę – w ilości 31 szt. – mniejsze 

 

Rzep pod numerator doszyty do: kurtki, koszul i płaszczy p. deszczowych nad kieszenią z lewej 

strony na wysokości 4 cm nad kieszenią, w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone 2747). Rzep służy 

do przyczepienia drugiej części składającej się z rzepa i numeratora z treścią wyszytą białą nicią 

(wyraźny napis „KONTROLER NR …” zgodny z istniejącym wzorem). 

 

Kolory umundurowania: 

We wszystkich elementach stroju służbowego (poza koszulami), kolor podstawowy to 

ciemnoniebieski (Pantone 2747). Kolor podstawowy koszul, to kolor pomarańczowy, taki jak 

dotychczas stosowany, patki i kołnierzyk w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości zakresu umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany do pobrania miar z poszczególnych pracowników w siedzibie ZKP Słowackiego i 

al. Marcinkowskiego. Przed złożeniem zamówienia proszę o prezentację 2–3 propozycji materiałów 

na koszule, spodnie i czapki.  

Dostawa umundurowania następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych, 

przesyłanych przez Zamawiającego w terminie do 30.04.2019. 

Dostawa na miejsce tj. do Zespołu Kontrolerów Parkowania – Zarządu Dróg Miejskich przy al. 

Marcinkowskiego 20, następować będzie w terminie 21 dni od daty zamówienia przesłanego 

telefaksem.  



 

1. Kurtka letnia – krótka, lekka z kapturem przypinanym na rzepy do kołnierza, impregnacja 

odporna na przeciek do 140 mm słupa wody. Połączenie dwóch kolorów: ciemnoniebieski 

(Pantone 2747) z pomarańczowym (ramiona, część pleców i piersi). Kurtka z odpinanymi 

rękawami i naszywkami na obu rękawach. Rzep pod numerator jak w opisie. Sznurki do kaptura 

długie, kaptur niższy uszyty z trzech części (dwie boczne i klin na środku).  

2. Płaszcz p. deszczowy – długi, poza kolana. Kieszenie z patką, sztuk cztery, wywietrzniki pod 

pachami i na plecach. Kaptur uszyty z trzech części (dwie boczne i klin na środku) z daszkiem. 

Rzep pod numerator umieszczony zgodnie z opisem. 

3. Spodnie – wyjściowe letnie w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone 2747) z lampasem w kolorze 

pomarańczowym. Wykończenie zmiękczające, gramatura poniżej 200 g/mb, mieszanka włókna 

naturalnego ze sztucznym z przewagą naturalnego (do 70%). Jedna para z cieńszego, 

przewiewnego materiału. 

4. Koszula – krótki rękaw z przewiewnego materiału z mieszanki włókna naturalnego ze 

sztucznym, z przewagą naturalnego (do 70%) z materiału cieńszego i bardziej przewiewnego 

niż do tej pory stosowany, w kolorze pomarańczowym z patkami, kieszeniami i kołnierzykiem w 

kolorze ciemnoniebieskim (Pantone 2747). Kołnierzyk nie usztywniany. Na obu rękawach 

naszywki, kieszenie naszyte na wysokości piersi, zapinane na guzik. Rzep pod numerator 

umieszczony zgodnie z opisem. W miarę możliwości proszę zastosować dla kobiet krój damski 

(z wcięciem). 

5. Skarpety cienkie – mieszanka włókna naturalnego ze sztucznym z przewagą naturalnego (70%) 

w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone 2747). 

6. Czapka letnia – typ Baseball w kolorze ciemnoniebieskim (Pantone 2747) z naszywką nad 

daszkiem (naszywka wzór mniejszy niż na pozostałe elementy stroju służbowego), z cieńszego 

i bardziej przewiewnego materiału. 

7. Naszywki na rękawy i czapkę – wzór dostępny w ZKP al. Marcinkowskiego 20. Naszywka na 

czapkę mniejsza niż na rękawy.  

8. Bielizna letnia – podkoszulek na naramkach: męski i damski, bawełniany w kolorze białym, po 

2 szt. na jedną osobę. 

 

Wzór umundurowania znajduje się w Biurze Kontrolerów Parkowania ZDM przy al. 

Marcinkowskiego 20, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do 18 00.  

 



Dotyczy: dostawy umundurowania zimowego dla Zespołu Kontrolerów Parkowania na rok 2019 – 

2020 
• Kurtka zimowa – w ilości 13 szt. 

• Spodnie – w ilości 62 szt. 

• Koszula – w ilości 62 szt. 

• Polar – w ilości 31 szt. 

• Sweter – w ilości 31 szt. 

• Czapka – w ilości 33 szt. 

• Rękawice – w ilości 72 par 

• Skarpety – w ilości 180 par 

• Szal – w ilości 28 szt. 

• Rzepy pod numerator – w ilości 137 szt. 

• Naszywki na rękawy – w ilości 274 szt. 

• Bielizna zimowa damska – w ilości 26 kpl. 

• Bielizna zimowa męska – w ilości 10 kpl. 

 

Rzep pod numerator doszyty do kurtki, swetra i koszul. Umiejscowiony nad kieszenią z lewej strony 

w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747). Rzep służy do przyczepienia drugiej części 

składającej się z rzepa i numeratora z treścią wyszytą białą nicią (wyraźny napis „KONTROLER 

NR …”) zgodny z istniejącym wzorem. Kolory umundurowania – ciemno niebieski (Pantone 2747) 

we wszystkich elementach stroju służbowego, kolor koszul pomarańczowy (tak jak dotychczas) – 

patki kieszeni i kołnierz w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości zakresu umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do pobrania miar z poszczególnych pracowników w siedzibie ZKP 

Słowackiego i al. Marcinkowskiego. Dostawa na miejsce tj. Zespół Kontrolerów Parkowania – 

Zarządu Dróg Miejskich przy al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu. 

Dostawa „umundurowania” nastąpi do 31.10.2019. 

 

1. Kurtka zimowa – długa z kołnierzem oraz kapturem chowanym w kołnierzu, w kolorze ciemno 

niebieskim (Pantone 2747), naszywki na obu rękawach. Uzupełnienie kurtki tkaniną w kolorze 

pomarańczowo – odblaskowym, splot płócienny. Specjalne wykończenie wodoodporne, 

stosowane na najbardziej narażone fragmenty ubiorów, odporne na przeciek do wysokości 

minimum 140 mm słupa wody. Rzep pod numerator umieszczony jak w opisie. Długość kurtek 

za pośladki. 

2. Spodnie wyjściowe – w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747) z lampasem w kolorze 

pomarańczowym. Tkanina splot gabardynowy, gramatura 440/mb. 



3. Koszula rękaw długi – w kolorze pomarańczowym, pagony i patki kieszeni w kolorze ciemno 

niebieskim (Pantone 2747), naszywki na obu rękawach. Rzep pod numerator umieszczony jak 

w opisie. Mieszanka włókna naturalnego i sztucznego z przewagą naturalnego. 

4. Polar służbowy – polar w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747) o gramaturze nie mniejszej 

niż 290, obszycie w kolorze pomarańczowym (patki kieszeni i pagony), naszywki na obu 

rękawach. Rzep pod numerator umieszczony jak w opisie. 

5. Sweter służbowy – w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747), obszycie w kolorze 

pomarańczowym (patki kieszeni i pagony), naszywki na obu rękawach. Rzep pod numerator 

umieszczony jak w opisie. 

6. Czapka zimowa – polar o gramaturze 300g/m2, w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747). 

7. Skarpety zimowe – w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747). 

8. Rękawice zimowe – pięciopalcowe z polaru o gramaturze 200g/m2, w kolorze ciemno 

niebieskim (Pantone 2747). 

9. Szale z polaru – w kolorze ciemno niebieskim (Pantone 2747) ok. 2,00 m długości. 

10. Bielizna zimowa damska: koszulka bawełniana, długi rękaw + getry. 

11. Bielizna zimowa męska: koszulka bawełniana, długi rękaw + kalesony bawełniane. 

12. Rzepy pod numerator – wzór dostępny w ZKP al. Marcinkowskiego 20. 

13. Naszywki na rękawy – wzór dostępny w ZKP al. Marcinkowskiego 20. 

 

Wzór umundurowania znajduje się w Biurze Kontrolerów Parkowania ZDM przy al. 

Marcinkowskiego 20, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do 18 00. 


