
SPECYFIKACJA ODZIEŻY  - OGRÓD BOTANICZNY UWR  
 

Nazwa produktu OPIS ZDJĘCIE POGLĄDOWE Ilość sztuk 

  

1. Ubrania robocze MĘSKIE 
szwedzkie  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Spodnie ogrodniczki, o gramaturze min. 
260/m2 
Materiał: poliester 65%+ bawełna 35%  

• możliwość regulacji w długości szelkami,  
• kieszenie: dwie wzmocnione kieszenie 

boczne, dwie przestrzenne w tylnej części 
spodni, dwie kieszonki na długopisy, 

kieszeń na dokumenty, 
• wzmocnione części kolanowe: wyjmowane 

(wewnętrzne) ochraniacze stawów 

kolanowych lub dodatkowe wzmocnienia z 
materiału. 

• potrójne szwy zapewniające solidność 
wykonania, 

• możliwość regulacji w pasie za pomocą 

guzików 
• muszą spełniać normę EN ISO 13688 lub 

równoważne 
 Bluza robocza, o gramaturze min. 260g/m2 
 Materiał: poliester 65%+ bawełna 35%  

• Bluza rozpinana na zamek i dodatkowo 
napy 

• Kieszenie- przestrzenne: kieszeń na 
komórkę, kieszonka na długopis, dwie 
kieszenie siateczkowe po wewnętrznej 

stronie bluzy, wzmocnione kieszenie 
zapinane na napy oraz dwie wzmocnione 

kieszenie boczne. 
• Podwójne szwy zapewniające solidność 

wykonania, transpiratory powietrza oraz w 

górnej części pleców siateczka – 
zapewniająca komfort pracy, 

• Dodatkowe wzmocnienia na łokciach, 
Kolor zielony „leśny”, granatowy lub szary, 
Znak CE , NORMA ISO 13688 lub równoważne. 

Rozmiary: M - XXL 
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2. Ubrania robocze DAMSKIE 

szwedzkie  
 

Spodnie do pasa 

Materiał:  65% poliester, 35% bawełna, w 
gramaturze min. 245 g/m2.  

• wstawki po bokach w kroku gwarantujące 
wygodę i swobodę podczas ruchu, 

• 2 kieszenie boczne z zamkiem 
błyskawicznym i mocną patką,  

• wzmocnione części kolanowe: wyjmowane 

(wewnętrzne) ochraniacze stawów 
kolanowych lub dodatkowe wzmocnienia z 

materiału. 
• potrójne szwy zapewniające solidność 

wykonania, 

• możliwość regulacji w pasie za pomocą 
guzików 

• muszą spełniać normę EN ISO 13688 lub 
równoważne. 

Bluza robocza, o gramaturze min. 260g/m2 

 Materiał: poliester 65%+ bawełna 35%  
• Bluza rozpinana na zamek i dodatkowo 

napy 
• Kieszenie- przestrzenne: kieszeń na 

komórkę, kieszonka na długopis, dwie 

kieszenie siateczkowe po wewnętrznej 
stronie bluzy, wzmocnione kieszenie 

zapinane na napy oraz dwie wzmocnione 
kieszenie boczne. 

• Podwójne szwy zapewniające solidność 

wykonania, transpiratory powietrza oraz w 
górnej części pleców siateczka – 

zapewniająca komfort pracy, 
• Dodatkowe wzmocnienia na łokciach, 

Kolor zielony „leśny”, granatowy lub szary, 

Znak CE , NORMA ISO 13688 lub równoważne. 
Rozmiary: S  - XXL 
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3. Bluza polarowa męska Skład: 100% poliester o gramaturze min. 

300gr/m2. 
• pikowana kurtka z melanżowego polaru w 

kolorze szarym, grafitowym lub 
granatowym, 

• częściowo na podszewce, 
• dwie boczne kieszenie zapinane na suwak, 
• u dołu w bokach elastyczny sznurek z 

regulacją w celu ochrony przed wiatrem. 
Rozm. M-XXL 
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4. Bluza polarowa damska 

 

Skład: 100% poliester o gramaturze min. 
260/m2. 

• pikowana kurtka z melanżowego polaru w 

kolorze szarym, grafitowym lub 
granatowym, 

• częściowo na podszewce, 
• dwie boczne kieszenie zapinane na suwak, 
• Raglanowe rękawy, 

• Zaokrąglone cięcia po bokach oraz  na 
rękawach,  

• Przedłużony tył. 
Rozmiary: S - XXL 
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5. Spodnie bojówki damskie  Damskie: 

Materiał o gramaturze min. 245gr/m2 – lekki o 
podwyższonej wytrzymałości. 

Skład: poliester 65% , bawełna 35%. 
• Regulacja w pasie, 
• Kieszenie – wielofunkcyjne, 

• Elementy odblaskowe. 
Rozmiary: S- XXL. 
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6. Spodnie bojówki męskie Męskie: 
Materiał o gramaturze min. 245gr/m2 – lekki o 

podwyższonej wytrzymałości. 
Skład: poliester 65% , bawełna 35%. 

• Regulacja w pasie, 

• Kieszenie – wielofunkcyjne, 
• Podwyższony pas, 

• Elementy odblaskowe. 
Rozmiary: M -XXL 
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7. Podkoszulek bawełniany T-

shirt męski 
 

Klasyczny t-shirt z okrągłym dekoltem,  

• Materiał: 98% bawełna 2% wiskoza, 
• Waga: min. 160g/m2, 

• czterowarstwowy ściągacz, 
• taśmy wzmacniające na linii szyi i 

ramionach, 
• poddany procesowi wykurczania w celu 

zapewnienia stabilności, 

Kolor: zielony, jasno zielony, szary. M-XXL. 
  

29  

8. Podkoszulek bawełniany T-
shirt damski 

 

Damski t-shirt z okrągłym dekoltem. 
• Materiał: 100 % bawełna, 

• Waga: min. 210 g/m2 
• wykonany z dzianiny o splocie interlock, 
• z wykończeniem antypilingowym, 

• Lekko dopasowany, profilowany. 
Rozmiary S  - XXL 
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9. Bielizna termoaktywna/ 
termiczna 

 

 

Komplet bielizny: koszulka z długim rękawem 
oraz spodnie/legginsy – wersja unisex. 

• Materiał:52% poliamid, 45% poliamid 

uszlachetniony jonami srebra 3% lycra, 
• Kolorystyka ciemna. 

 
Rozmiary: S  -  XXL  
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10. Kapelusz przeciwsłoneczny  
         
 

 

Kapelusz wykonany z tkaniny soft armour – 
najwyższej klasy włókien nylonowych o splocie 
rip-stop, w którym rozmieszczono włókna o 

podwyższonej wytrzymałości.  
• Kapelusz z elastycznej tkaniny  z 

elementami poprawiającymi cyrkulację 
powietrza 

• Dla zwiększenia komfortu, wewnątrz 
wykończony materiałem wchłaniającym 
pot 

• Gumka pod brodą przytrzymująca 
kapelusz na głowie 

• Szerokie rondo doskonale chroni uszy i 
kark przed promieniami słonecznymi oraz 
minimalizuje refleksy świetlne 

• Dopasowuje się do każdego kształtu 
głowy 
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Nylon - 100 % 

Rozmiary od 52 do 58 cm obwodu głowy. 
 

11. Półbuty typu 
trekkingowego 

 
 

• Wykonane z wodoodpornej skóry nubuk, 
• Podeszwa wykonana z dwugęstościowego  

poliuretanu, 
• Kolor brązowy, 

• Posiadające wymienną, formowaną 
anatomicznie wyściółkę. 

Rozmiary: kobiety: 36 – 45, 

               mężczyźni: 41 - 45 
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12. Rękawice typ MaxiFlex lub 

równoważne o parametrach: 
 

 

Rękawice przeznaczone do precyzyjnych 
prac w środowisku suchym i lekko 

wilgotnym. 
• Materiał: nylon i tkaniny typu lycra, 

powleczone mikropianką z gumy 
nitrylowo-butadienowej (NBR), 

• Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 

Rozmiary: 6 -10 
Normy: EN 388:2016 +A1:2018 lub 

równoważne. 
 

 240  

Załączone zdjęcia są poglądowe - wskazują na odniesienie do wyglądu danego artykułu.  

 
Wykonawca wraz z ofertą dołącza przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 13 tj. karty katalogowe wraz z 

kolorowymi zdjęciami dla wszystkich produktów wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ potwierdzających, że oferowane produkty spełniają 
wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego (przez kartę katalogową Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne, karty 
charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego i uwzględniający normy wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Zamawiający zaleca, by karty 
katalogowe zostały opisane poprzez wpisanie danej liczby porządkowej wg specyfikacji. 


