
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert  

w sprawie nr: BZ/190/2019 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konfekcjonowania wyrobów mundurowych (komplet stanowi bluza i spodnie munduru) na podstawie opisu (założenia surowcowo -

 konstrukcyjne, w tym projekty graficzne i wytyczne dotyczące technologii wykonania) oraz szablonów przekazanych przez Zamawiającego. 

Usługa obejmuje 7 zadań, opisanych szczegółowo w poniżej tabeli: 

 

Tabela – Charakterystyka zadań 
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Przedmiot zadania 
Termin wykonania 

zadania 

Zakres prac usługodawcy 

w zadaniu 

Informacje i materiały dostarczone 

przez ITB „MORATEX” usługodawcy 

Odbiór prac przez 

ITB „MORATEX” 

na podstawie 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Wykonanie modeli 

/pierwowzorów/ kompletu 

munduru obejmującego bluzę 

i spodnie (2 kpl.). 

do 30.09.2019 r., gdzie 

wykonanie 2 kompletów 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 10 

dni od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 2 kompletów munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju lub wykroje), nadzór 

realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

2. 

Wykonanie modelu wzorcowego 

munduru uniwersalnego 

obejmującego bluzę i spodnie 

(1 kpl.). 

do 30.09.2019 r., gdzie 

wykonanie 1 kompletu 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 10 

dni od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 1 kompletu munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju lub wykroje), nadzór 

realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

3. 

Wykonanie modelu wzorcowego 

munduru letniego obejmującego 

bluzę i spodnie (1 kpl.). 

do 31.12.2019 r., gdzie 

wykonanie 1 kompletu 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 10 

dni od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 1 kompletu munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju lub wykroje), nadzór 

realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 



4. 

Wykonanie partii prototypowej 

mundurów polowych SG 

(15 kpl.). 

do 31.12.2019 r., gdzie 

wykonanie 15 kompletów 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 20 

dni od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 15 kompletów munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju), nadzór realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

5. 

Wykonanie partii prototypowej 

mundurów polowych letnich SG 

(15 kpl.). 

do 31.12.2019 r., gdzie 

wykonanie 15 kompletów 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 20 

dni od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 15 kompletów munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju), nadzór realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

6. 
Wykonanie demonstratora 

munduru polowego SG (2 kpl.). 

do 31.12.2019 r., gdzie 

wykonanie 2 kompletów 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 8 dni 

od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 2 kompletów munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju lub wykroje), nadzór 

realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

7. 

Wykonanie demonstratora 

munduru polowego letniego SG 

(2 kpl.). 

do 31.12.2019 r., gdzie 

wykonanie 2 kompletów 

munduru (bluza i spodnie) 

nie później niż w ciągu 8 dni 

od przekazania przez 

Zamawiającego szablonów, 

surowców i dodatków 

niezbędnych do wykonania 

ww. wyrobów. 

Wykonanie 2 kompletów munduru: 

-  wg szablonów, opisu i wytycznych 

Zamawiającego; 

- z materiałów i dodatków 

przekazanych przez Zamawiającego 

lub dodatków zaakceptowanych 

przez Zamawiającego (spośród 

dodatków zaoferowanych przez 

usługodawcę). 

Założenia surowcowo-konstrukcyjne, 

surowce i dodatki (ewentualny zakup 

dodatków od usługodawcy), szablony (lub 

układ rozkroju lub wykroje), nadzór 

realizacji. 

Protokołu zdawczo-

odbiorczego 

Uwagi:  

1) Wstępne założenia surowcowo-konstrukcyjne i poglądowe projekty graficzne zostaną przekazane potencjalnym zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy 

o poufności. 

2) Partia prototypowa (w każdym z zadań nr 4 i 5) będzie obejmowała 15 kompletów mundurów w maksymalnie 8 rozmiarach. 

3) Demonstratory technologii (w każdym z zadań nr 6 i 7) będą stanowiły 2 komplety munduru w tym samym rozmiarze, ze zmianami wprowadzonymi w stosunku do 

modelu z partii prototypowej, w zakresie wynikającym z badań użytkowych wyrobów. 

4) Realizacja usługi wymaga od usługodawcy możliwości wykonania: szwów stębnowych, szwów łańcuszkowych, szwów dwuigłowych stębnowych i/lub łańcuszkowych, 

szwów łańcuszkowych obrzucających 2, 3 lub 4 nitkowych, ściegów kombinowanych, rygli, dziurek odzieżowych. 



5) Szablony przekazane przez Zamawiającego będą obejmowały: wersję elektroniczną plików, dostosowaną do wykorzystania i obróbki w systemie INVENTEX 12.2, 

przesłanych droga e-mailową lub przekazanych na nośniku typu płyta CD lub równoważnym albo wydruku układu rozkroju albo wykroje elementów (odpowiednio 

wg kolumny 5 tabeli dla poszczególnych zadań). 

6) Wykonawca usługi przekazuje Zamawiającemu całość praw majątkowych, w tym praw własności przemysłowej oraz autorskich (wraz z prawem do tworzenia 

utworów zależnych) do przedmiotów własności intelektualnej powstałych w związku z realizacją usług. 

7) Wykonawca usługi jest zobowiązany do: zapewnienia przedstawicielom Usługobiorcy możliwości udziału w procesie realizacji wyrobów na każdym etapie 

poszczególnych zadań oraz nadzoru tejże realizacji; przekazania Usługobiorcy wszelkich informacji dotyczące technologii wykonania oraz do współpracy 

z Usługobiorcą przy opracowaniu opisu technologii wykonania wyrobów wytworzonych w zadaniach 4, 5, 6 i 7, w tym weryfikacji zapisów i rysunków w tym 

zakresie. 

8) Materiały i dodatki Wykonawcy (Usługodawcy) wykorzystane do wytworzenia egzemplarzy mundurów będą stanowiły odrębny przedmiot rozliczenia między 

stronami. Wykorzystanie dodatków Wykonawcy (Usługodawcy) w wyrobach wymaga akceptacji Zamawiającego. Usługodawca przekaże poświadczenia jakościowe/ 

świadectwa z badań/charakterystyki dodatków wraz z prawem do ich wykorzystania przez Usługobiorcę. 


