DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy
StraŜy Miejskiej w Płocku w 2009 roku zgodnie ze wzorami umundurowania
określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych straŜników
gminnych (miejskich) Dz. U. z 1998 roku Nr. 112, poz. 413. z późn. zm.
ZADANIE I
Obejmuje dostawę mundurów, spodni i czapek słuŜbowych.
NAZWA
LP PRZEDMIOTU
1 Mundur wyjściowy
męski

J.M.
Kpl.

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
12
Marynarka: w kolorze ciemnogranatowym, dwurzędowa, wykonana z gabardyny „480 g”
(45% wełna, 55% elana), zapinana na duŜe metalowe guziki w kolorze Ŝółtym ze
stylizowanym wizerunkiem orła w koronie, u dołu po bokach dwie kieszenie zewnętrzne
z patkami. U góry na wysokości lewej piersi jedna kieszeń bez patki, jedna kieszeń
wewnętrzna. Naramienniki zapinane na małe metalowe guziki jw. Na rękawach
w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia umieszczone haftowane emblematy StraŜy
Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).
Spodnie: w kolorze ciemnogranatowym o kroju prostym bez mankietów (kolor i materiał
identyczny jak marynarka). W nogawkach po bokach u góry kieszenie skośne w tylnej
prawej części u góry kieszeń z patką zapinaną na płaski guzik, wzdłuŜ zewnętrznych
szwów nogawek wszyty lampas w kolorze Ŝółtym. W pasek wszyta taśma uniemoŜliwiająca
wysuwanie się koszuli ze spodni oraz szerokie szlufki na pas główny rozmieszczone
symetrycznie, po bokach zapięcia specjalne regulujące obwód pasa. Doły nogawek
obszyte od wewnątrz taśmą zabezpieczającą przed wycieraniem się dolnych krawędzi, z
przodu spodni suwak błyskawiczny oraz dodatkowy guzik. Wewnątrz podszewka
schodząca poniŜej kolan zabezpiecza przed wypychaniem się spodni.

2

Mundur wyjściowy
damski

Kpl.

1

Marynarka: w kolorze ciemnogranatowym, jednorzędowa wykonana z gabardyny„480 g”
(45% wełna, 55% elana), zapinana na duŜe metalowe guziki w kolorze Ŝółtym ze
stylizowanym wizerunkiem orła w koronie, u dołu po bokach dwie kieszenie zewnętrzne
bez patek. Naramienniki zapinane na małe metalowe guziki jw. Na rękawach w odległości
ok. 70 mm od miejsca wszycia umieszczone haftowane emblematy StraŜy Miejskiej
w Płocku (wzór w załączeniu).
Spódnica: w kolorze ciemnogranatowym (kolor i materiał identyczny jak marynarka),
wewnętrzna podszewka, spódnica wszywana w pasek, z tyłu zapinana na suwak
i dodatkowy guzik. Długość do kolan.

3

Olimpijka letnia

Szt.

8

Krótka w kolorze ciemnogranatowym wykonana z gabardyny. Kołnierz wykładany z
klapkami na stójce. Z przodu na wysokości piersi naszyte dwie kieszenie z patkami
zapinanymi na duŜe metalowe guziki w kolorze Ŝółtym ze stylizowanym wizerunkiem orła
w koronie, jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na płaski guzik. U góry na wysokości
lewej piersi patka na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na
wkręt).Olimpijka zapinana na cztery duŜe metalowe guziki jw. Dół olimpijki wykończony
paskiem zapinanym na jeden płaski guzik, w pasek po bokach wszyte ściągacze oraz
szerokie szlufki na pas główny rozmieszczone symetrycznie. Rękawy wykończone
mankietem, zapinane na małe metalowe guziki jw. Na rękawach w odległości ok. 70 mm
od miejsca wszycia umieszczone haftowane emblematy StraŜy Miejskiej w Płocku (wzór
w załączeniu). Naramienniki zapinane na małe metalowe guziki jw.

4

Spodnie letnie

Szt.

53

W kolorze ciemnogranatowym o kroju prostym bez mankietów, wykonane z gabardyny
(kolor i materiał identyczny jak olimpijka letnia). W nogawkach po bokach u góry
kieszenie skośne w tylnej prawej części u góry kieszeń z patką zapinaną na płaski guzik,
wzdłuŜ zewnętrznych szwów nogawek wszyty lampas w kolorze Ŝółtym. W pasek wszyta
taśma uniemoŜliwiająca wysuwanie się koszuli ze spodni oraz szerokie szlufki na pas
główny rozmieszczone symetrycznie, po bokach zapięcia specjalne regulujące obwód
pasa. Doły nogawek obszyte od wewnątrz taśmą zabezpieczającą przed wycieraniem się
dolnych krawędzi, z przodu spodni suwak błyskawiczny oraz dodatkowy guzik. Wewnątrz
podszewka schodząca poniŜej kolan zabezpiecza przed wypychaniem się spodni.
(11 szt. o kroju damskim i 42 szt. o kroju męskim)

5

Spodnie słuŜbowe

Szt.

30

W kolorze ciemnogranatowym o kroju prostym bez mankietów. Wykonane z gabardyny
(kolor i materiał identyczny jak marynarka). W nogawkach po bokach u góry kieszenie
skośne w tylnej prawej części u góry kieszeń z patką zapinaną na płaski guzik, wzdłuŜ
zewnętrznych szwów nogawek wszyty lampas w kolorze Ŝółtym. W pasek wszyta taśma
uniemoŜliwiająca wysuwanie się koszuli ze spodni oraz szerokie szlufki na pas główny
rozmieszczone symetrycznie, po bokach zapięcia specjalne regulujące obwód pasa. Doły
nogawek obszyte od wewnątrz taśmą zabezpieczającą przed wycieraniem się dolnych
krawędzi z przodu spodni suwak błyskawiczny oraz dodatkowy guzik. Wewnątrz
podszewka schodząca poniŜej kolan zabezpiecza przed wypychaniem się spodni.
(7 szt. o kroju damskim i 23 szt. o kroju męskim)

6

Spodnie zimowe
(narciarki)

Szt.

8

W kolorze ciemnogranatowym, wykonane z gabardyny o zawartości min. 45% wełny
(kolor i materiał identyczny jak marynarka). Nogawki zwęŜane ku dołowi. W nogawkach
po bokach u góry kieszenie skośne w tylnej prawej części u góry kieszeń z patką zapinaną
na płaski guzik, wzdłuŜ zewnętrznych szwów nogawek wszyty lampas w kolorze Ŝółtym. W
pasek wszyta taśma uniemoŜliwiająca wysuwanie się koszuli ze spodni oraz szerokie
szlufki na pas główny rozmieszczone symetrycznie, po bokach zapięcia specjalne
regulujące obwód pasa. Doły nogawek obszyte od wewnątrz taśmą zabezpieczającą przed
wycieraniem się dolnych krawędzi, z przodu spodni suwak błyskawiczny oraz dodatkowy
guzik. Wewnątrz podszewka schodząca poniŜej kolan zabezpiecza przed wypychaniem się
spodni. W dolnej części nogawek wszyte szerokie gumy pod stopy.

7

Czapka słuŜbowa

Szt.

13

Wykonana z gabardyny w kolorze ciemnogranatowym, okrągła (kolor i materiał
identyczny jak mundur wyjściowy) z plastykowym daszkiem i skórzanym paskiem w
kolorze czarnym, zakończonym guzikami w kolorze Ŝółtym ze stylizowanym wizerunkiem
orła w koronie. Daszek czapki ze skóry nie brudzący po zamoknięciu i odporny na
deformację. Na przodzie czapki metalowy w kolorze Ŝółtym stylizowany wizerunek orła w
koronie z napisem StraŜ Miejska. Na obwodzie czapki otok w szachownicę Ŝółtogranatową.

8

Czapka zimowa

Szt.

7

Wykonana z tkaniny nieprzemakalnej, kolor ciemnogranatowy, ocieplana, nauszniki
wiązane na szczycie czapki, daszek odporny na deformację. Na przodzie czapki haftowany
komputerowo w kolorze Ŝółtym stylizowany wizerunek orła w koronie z napisem StraŜ
Miejska. Na obwodzie czapki otok w szachownicę Ŝółto-granatową.

9

Czapka letnia

Szt.

17

Typu „baseball” w kolorze ciemnogranatowym(kolor i materiał identyczny jak olimpijka
letnia), daszek odporny na deformację, moŜliwość płynnej regulacji obwodu głowy. Na
przodzie czapki haftowany komputerowo w kolorze Ŝółtym stylizowany wizerunek orła w
koronie z napisem StraŜ Miejska. Na obwodzie czapki otok w szachownicę Ŝółtogranatową.

10

Kapelusz damski

Szt.

2

W kolorze ciemnogranatowym (kolor i materiał identyczny jak mundur wyjściowy
damski), na obwodzie czapki otok w szachownicę Ŝółto-granatową. Na przodzie kapelusza
haftowany komputerowo w kolorze Ŝółtym stylizowany wizerunek orła w koronie z
napisem StraŜ Miejska.

ZADANIE II
Obejmuje dostawę kurtek i swetrów słuŜbowych.
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Kurtka zimowa
długa ¾

J.M.
Szt.

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7
Kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym, wykonana z tkaniny nieprzemakalnej odpornej
na uŜytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Do kurtki dopinana na suwak
błyskawiczny podpinka wpuszczana w rękawy. Z przodu na zewnątrz kurtki cztery
kieszenie ( dwie górne naszywane, dwie dolne wpuszczane z patkami zapinanymi na
napy), jedna kieszeń wewnętrzna. Kołnierz w postaci stójki z odpinanym na suwak
błyskawiczny kapturem ocieplanym. Nad lewą górną kieszenią patka na odznakę
identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Kurtka zapinana na
suwak błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy. Naramienniki zapinane na małe
metalowe guziki w kolorze Ŝółtym ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie, w pasie
kurtki i na rękawach wszyte ściągacze. Na rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca
wszycia umieszczone haftowane emblematy StraŜy Miejskiej w Płocku
(wzór w załączeniu) (1 szt. o kroju damskim i 6 szt. o kroju męskim)

2

Kurtka lekka
długa ¾

Szt.

5

Kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym wykonana z tkaniny nieprzemakalnej odpornej na
uŜytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych, bez kaptura, bez ściągaczy w pasie,
trwała podszewka, dwie dolne naszywane kieszenie z patkami, wywietrzniki pod pachami,
rękawy zakończone ściągaczami, u góry na wysokości lewej piersi patka na odznakę
identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt), kurtka zapinana na
napy, na plecach i u góry na wysokości prawej piersi napis STRAś MIEJSKA na Ŝółtym
odblaskowym tle. (1 szt. o kroju damskim i 4 szt. o kroju męskim).

3

Kurtka uniwersalna

Szt.

15

Krótka w kolorze ciemnogranatowym, wykonana z tkaniny nieprzemakalnej odpornej na
uŜytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Do kurtki dopinana na suwak
błyskawiczny podpinka wpuszczana w rękawy. Na zewnątrz kurtki naszyte dwie dolne
kieszenie z patkami zapinanymi na rzepy,(kieszenie dostępne z góry i z boku), jedna
kieszeń wewnętrzna. Odpinany kołnierz futrzany. U góry na wysokości lewej piersi patka
na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Kurtka
zapinana na suwak błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy. Naramienniki zapinane
na małe metalowe guziki w kolorze Ŝółtym ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie.
U dołu kurtki i na rękawach wszyte ściągacze. Szerokie szlufki na pas główny
rozmieszczone symetrycznie. Na rękawach w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia
umieszczone haftowane emblematy StraŜy Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).
Na plecach i u góry na wysokości prawej piersi napis STRAś MIEJSKA na Ŝółtym
odblaskowym tle. (1 szt. o kroju damskim i 14 szt. o kroju męskim)

4

Sweter

Szt.

34

W kolorze ciemnogranatowym „półgolf”, wykonany z przędzy o zawartości min. 50%
wełny z domieszką materiału zapobiegającego deformacji i rozciąganiu. Na lewej piersi
naszyta kieszeń z patką, zapinana na rzep. Na ramionach i łokciach naszyte wzmocnienia
w kolorze swetra, naramienniki zapinane na rzep. Dół swetra, zakończenia rękawów oraz
przy szyi zakończone mocnymi nie rozciągającymi się ściągaczami. Na rękawach
w odległości ok. 70 mm od miejsca wszycia umieszczone haftowane emblematy StraŜy
Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).

ZADANIE III
Obejmuje dostawę koszul słuŜbowych.
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Koszula niebieska
długi rękaw

J.M.
Szt.

2

Koszula biała
długi rękaw

Szt.

3

Koszula niebieska
krótki rękaw

Szt.

4

Koszula biała
krótki rękaw

Szt.

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
88
Wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55% bawełny, kołnierzyk zapinany na
jeden mały guzik w kolorze koszuli, z tyłu karczek i kontrafałda, gładka bez pagonów,
kieszeni i klapki na odznakę identyfikacyjną. Zapinana na małe guziki w kolorze koszuli.
(15 szt. o kroju damskim i 73 szt. o kroju męskim)
58
Wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55% bawełny, kołnierzyk zapinany na
jeden mały guzik w kolorze koszuli, z tyłu karczek i kontrafałda, gładka bez pagonów,
kieszeni i klapki na odznakę identyfikacyjną. Zapinana na małe guziki w kolorze koszuli.
(11 szt. o kroju damskim i 47 szt. o kroju męskim)
106
Wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55% bawełny, kołnierzyk zapinany na
jeden mały guzik w kolorze koszuli, z tyłu karczek i kontrafałda. Na przodzie u góry
koszuli naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na małe guziki w kolorze koszuli, wszyte
naramienniki w kolorze koszuli zapinane na guziki jw. U góry na wysokości lewej piersi
nad kieszenią patka w kolorze koszuli na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep
(odznaka mocowana na wkręt).Koszula z listwą przednią zapinana na guziki jw. Na
rękawach naszyte haftowane emblematy StraŜy Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).
(19 szt. o kroju damskim i 87 szt. o kroju męskim)
36
Wykonana z tkaniny koszulowej o zawartości min. 55% bawełny, kołnierzyk zapinany na
jeden mały guzik w kolorze koszuli, z tyłu karczek i kontrafałda. Na przodzie u góry
koszuli naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na małe guziki w kolorze koszuli, wszyte
naramienniki w kolorze koszuli zapinane na guziki jw. U góry na wysokości lewej piersi
nad kieszenią patka w kolorze koszuli na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep
(odznaka mocowana na wkręt).Koszula z listwą przednią zapinana na guziki jw. Na
rękawach naszyte haftowane emblematy StraŜy Miejskiej w Płocku (wzór w załączeniu).
(7 szt. o kroju damskim i 29 szt. o kroju męskim)

ZADANIE IV
Obejmuje dostawę umundurowania specjalnego.
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Kurtka moro

J.M.
Szt.

2

Spodnie moro

Szt.

3

Koszulka
bawełniana typu
t-shirt

Szt.

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
23
W kolorze ciemnogranatowym wykonana z elanobawełny. Siedem kieszeni zewnętrznych
naszywanych ( z przodu kurtki cztery: dwie górne i dwie dolne, na prawym rękawie na
wysokości ramienia: jedna, na lewym rękawie dwie: jedna na wysokości ramienia, druga
poniŜej) z patkami zapinanymi na rzepy. U góry na wysokości lewej piersi nad kieszenią
patka na odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt).
Wszyte naramienniki zapinane na guziki. Kurtka zapinana na kryte listwą guziki. Na
plecach i u góry na wysokości prawej piersi nad kieszenią napis STRAś MIEJSKA na
Ŝółtym odblaskowym tle. (6 szt. o kroju damskim i 17 szt. o kroju męskim)
79
W kolorze ciemnogranatowym wykonane z elanobawełny (kolor i materiał identyczny jak
kurtka moro). Pięć kieszeni zewnętrznych naszywanych ( dwie na wysokości uda, dwie u
góry skośne i jedna w tylnej prawej części u góry) z patkami zapinanymi na rzepy.
Spodnie z wszytymi po bokach zapięciami specjalnymi regulującymi obwód pasa, szerokie
szlufki na pas główny rozmieszczone symetrycznie, wszyte wzmocnienia siedzenia i kolan,
nogawki zakończone ściągaczem i rzepem. Spodnie bez szelek.
(14 szt. o kroju damskim i 65 szt. o kroju męskim)
172
W kolorze ciemnogranatowym wykonana z bawełny (100%). Z przodu po lewej stronie na
wysokości piersi naszyta kieszeń z patką zapinaną na rzep, nad kieszenią wszyta patka na
odznakę identyfikacyjną zapinana na rzep (odznaka mocowana na wkręt). Wszyte
naramienniki zapinane na rzep, ramiona wzmocnione z tkaniny bawełnianej, wzmocniony
ściągacz przy szyi. Na plecach napis STRAś MIEJSKA w kolorze Ŝółtym.

ZADANIE V
Obejmuje dostawę obuwia słuŜbowego.
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Półbuty męskie

J.M.
Par

2

Półbuty damskie

Par

ILOŚĆ
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32
W kolorze czarnym, lekkie, funkcjonalne, wykonane ze skóry naturalnej, wiązane na
sznurówki w kolorze butów, elastyczna antypoślizgowa odporna na ścieranie i pękanie
podeszwa, odporne na działanie róŜnych warunków atmosferycznych, odkształcanie,
zagniatanie i pękanie.
7

W kolorze czarnym, lekkie, funkcjonalne, wykonane ze skóry naturalnej, wiązane na
sznurówki w kolorze butów, elastyczna antypoślizgowa odporna na ścieranie i pękanie
podeszwa, odporne na działanie róŜnych warunków atmosferycznych, odkształcanie,
zagniatanie i pękanie.

ZADANIE VI
Obejmuje dostawę obuwia taktycznego
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Buty
typu Magnum
Classic

J.M.
Par

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
17
W kolorze czarnym, wykonane z naturalnej skóry i nylonu, wodoodporne, lekkie,
funkcjonalne, elastyczne, odporne na odkształcanie, zagniatanie i pękanie. Elementy
sznurowania nierdzewne, podeszwa antypoślizgowa odporna na działanie kwasów, olei,
smarów,
wysokich
temperatur,
wyposaŜone
we
wkładkę
antybakteryjną
i stalową wkładkę w podeszwie. Cholewki wysokie.

ZADANIE VII
Obejmuje dostawę elementów uzupełniających umundurowanie.
LP
1

NAZWA
PRZEDMIOTU
Krawat wiązany

J.M.
Szt.

2

Muszka damska

Szt.

6

W kolorze czarnym.

3

Rękawice skórzane

Par

6

W kolorze czarnym, wykonane ze skóry, ocieplane.

4

Pas skórzany

Szt.

18

5

Mandatownik

Szt.

8

6

Szt.

30

7

Emblemat StraŜy
Miejskiej w Płocku
Skarpety letnie

W kolorze czarnym, wykonany ze skóry naturalnej, zapinany na klamrę z dwoma
trzpieniami i knopik.
W kolorze czarnym wykonany ze skóry naturalnej z wszytym po lewej stronie futerałem na
gaz.
Według załączonego wzoru

Par

536

W kolorze ciemnogranatowym wykonane z bawełny, zakończone ściągaczem.

8

Skarpety zimowe

Par

201

W kolorze ciemnogranatowym wykonane z bawełny, zakończone ściągaczem.

ILOŚĆ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
35
W kolorze czarnym, wiązany.

Wymagania dodatkowe Zamawiającego:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Wszystkie elementy umundurowania wykonane będą według imiennych miar dla poszczególnych
funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Płocku.
(dot. Zadań Nr 1, 2, 3, 4).Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt
dokonać w siedzibie Zamawiającego niezbędnych pomiarów wszystkich funkcjonariuszy StraŜy
Miejskiej w Płocku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania tych czynności.
(dot. Zadań Nr 5, 6). Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć
do siedziby Zamawiającego po jednej parze obuwia w celu uaktualnienia numeracji przez
poszczególnych funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej (numeracja obuwia telefonicznie uzgodniona
z Zamawiającym).
Przedmioty umundurowania powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych straŜników
gminnych (miejskich) Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 413 z późn. zm.
Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych elementów umundurowania
z wymaganiami Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia do oferty oferowanych pojedynczych
wzorów przedmiotu zamówienia.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie
moŜe być mniejszy niŜ 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia elementów umundurowania do
siedziby Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.
Załączone wzory Zamawiający zwróci Wykonawcom oprócz wzorów Wykonawcy, z którym podpisze
umowę. Załączone wzory będą stanowiły materiał porównawczy i zostaną zwrócone po okresie
obowiązywania umowy. Koszty zwrotu ponoszą Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który do złoŜonej oferty nie dołączy wzorów oferowanych
elementów umundurowania.
Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia dostarczone będą na koszt Wykonawcy,
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2009 r.
Zamawiający dopuszcza aby poszczególne elementy przedmiotu zamówienia dostarczane były przez
Wykonawcę sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie określonym w pkt. 9.
Termin o którym mowa w pkt. 9 jest terminem ostatecznej realizacji zamówienia i musi uwzględniać
ewentualne zgłoszone na piśmie przez Zamawiającego reklamacje poszczególnych elementów
umundurowania dot. min. niezgodności rozmiarów, braków ilościowych, wykonania niezgodnego
z wymaganiami Zamawiającego oraz przesłanymi wzorami.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego reklamacji o których mowa w pkt. 11
zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niŜ
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanych elementów umundurowania lub dostarczyć
ich brakujące ilości.
Zamawiający udostępni do wglądu zainteresowanym Wykonawcom w swojej siedzibie wzory
elementów umundurowania (dot. min. kolorystyki, fasonu, sposobu szycia).
Informacje o składzie tkaniny zostaną określone na podstawie metek wszytych w przedmioty
umundurowania lub w formie odrębnego oświadczenia złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Elementy umundurowania wyłoniony w postępowaniu Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu
zapakowane imiennie dla poszczególnych funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej.
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy imienną listę funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej
w Płocku z wyszczególnieniem przysługujących im poszczególnych elementów umundurowania.
WZÓR EMBLEMATU STRAśY MIEJSKIEJ W PŁOCKU

