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Lp. Nazwa Asortymentu Nr katalogowy/opis J.m.
Cena 
jedn. 

brutto
Ilość Wartość 

brutto

Oferowany przez 
Wykonawcę 

producent/typ/model

7

[5 x 6]

BHP 1.

1 Bielizna termoaktywna damska: góra

Ski Lady Rhovyl - bielizna wykonana z unikalnego, francuskiego włókna RHOVYL eliminuje zdecydowanie 
efekt kondensacji potu. Jego konstrukcja pozwala na sprawne wydalanie wilgoci na zewnątrz, utrzymując 
ciało w ciepłym i suchym mikroklimacie. Włókno RHOVYL elektryzując się ujemnie poprawia krążenie, nie daje 
odczynów alergicznych, długo nie zmienia swoich właściwości, bardzo szybko schnie. Posiada doskonałe 
właściwości termoizolacyjne, zapewnia regulację ciepłoty ciała lepiej niż jakiekolwiek inne włókna.

szt 7

2 Bielizna termoaktywna damska: dół

Pants Lady Rhovyl - wewnętrzne getry damskie o przylegającym kroju.
Ciepłe getry z dzianiny Rhovyl. Wyjątkowa ochrona przed zimnem, specjalnie przeznaczone do wszelakich 
sportów zimowych. Technologia Rhovyl
Ultra-ciepłe włókno na mroźne dni. Jego konstrukcja pozwala na sprawne wydalanie wilgoci na zewnątrz, 
utrzymując ciało w ciepłym i suchym mikroklimacie. W kontakcie z ciałem wytwarza jony ujemne. Polecane 
przez lekarzy dla osób cierpiących na schorzenia reumatyczne. Zapewnia dobre samopoczucie.

szt 7

3 Polar damski: góra
W VERTEX HOODIE HELLY HANSEN - Kaptur typu snugfit
Płaskie szwy dla zmniejszenia objętości; otwory na kciuki
Szybkoschnąca struktura plastra miodu; zamki błyskawiczne YKK®.

szt 7

4 Spodnie przeciwwiatrowe damskie

W VERGLAS INFINITY SHELL PANT HELLY HANSEN - Tkanina HELLY TECH® Professional 3-warstwowa 
konstrukcja tkaniny; Technologia LIFA® Infinity™; Wodoodporność, oddychalność i odpowiedzialność; Tkanina 
wierzchnia pochodząca z recyklingu; bez PFC; Elastyczna konstrukcja zamka buta u dołu; Zamki błyskawiczne 
YKK®; Boczny zamek błyskawiczny 7/8; Dwukierunkowy zamek błyskawiczny zapewniający wentylację; 
Bezpieczna, wodoodporna kieszeń na udzie zapinana na zamek błyskawiczny; Zaczepy na buty z przodu u dołu 
nogawki; Szlufki na pasek; Przegubowe kolana dla optymalnej mobilności; System RECCO® Advanced Rescue.

szt 7

5 Kurtka puchowa damska

W VERGLAS HOODED DOWN INSULATOR HELLY HANSEN - tkanina puchowa Pertex mikrolight rip stop 
Puch Allied® 85/15 gęś europejska
Wypełnienie 700+
Wyjątkowo miękka, ciepła i dopasowana do kaptura, z lamówką z lycry.

szt 7

6
Kurtka 
przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa 
damska

W Vima 3L Shell Jacket Helly Hansen - Tkanina HELLY TECH® Professional
3-warstwowa konstrukcja materiału
100% poliamid 70D X 70D wierzch i 100% poliuretan z tyłu
20.000gm WP & 15.000gm przepuszczalność pary wodnej
Wodoodporność, wiatroszczelność i oddychalność
DWR C6 + laminacja hydrofilowa
krój hard shell zapewnia maksymalną ochronę przed żywiołami, pozwalając jednocześnie na różne opcje 
warstw pod spodem. Emblemat z logo Wyprawy.

szt 7

Odzież wyprawowa

1 82 4 5 63
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7 Buty trekkingowe damskie

Meindl Litepeak Lady Pro GTX - 
cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry nubukowej połączonej z siateczką Mesh zapewnia wentylacje;
membrana Gore-Tex® zapewnia wodoodporność oraz maksymalną oddychalność;
system Variofix® stabilizuje stopy oraz zapewnia im wsparcie podczas marszu;
wkładka Air-Active Soft Print Drysole dopasowuje się do kształtu stopy oraz odprowadza nadmiar wilgoci;
podeszwa Meindl Multigrip 3® stworzona przez niezawodną markę Vibram® dobrze amortyzuje wstrząsy oraz 
zapewnia dobrą przyczepność do podłoża;
twardość podeszwy B/C;
gumowy otok wokół całego buta chroni stopy przed uderzeniem w skały oraz wzmacnia konstrukcję obuwia;
niski system wiązań;
możliwość podpięcia raków półautomatycznych.

para 7

8 Kalosze

New Trayk-S Fur - Kolor: oliwkowy
Wzór: jednolity
Grupa wiekowa: Dorośli
Materiał: EVA
Wyjmowany wkład ocieplający, Wyjątkowo lekkie, Obuwie ocieplone naturalną wełną.

para 14

9 Wkładki do kaloszy Welniany wkład ocieplający do kaloszy New trayk-S Fur. szt 9

10 Czapka unisex

4 F - Podszewka: Poliester 92%, Elastan 8% Materiał główny: Poliester 92%, Elastan 8%
Kolory: Szary
Technologia: 4F Dry
Symbol produktu: D4Z20-CAF200-23M
Linia: RUNNING.

szt 14

11 Rękawiczki cienkie HH WARM GLOVE LINER HELLY HANSEN - HH Lifa® Merino
Wełna merynosowa.

para 14

12 Okulary przeciwsłoneczne OKULARY JULBO CAMINO SPECTRON 4 szt 14

13 BHP spodnie robocze damskie

Knoxfield Lady - Materiał o składzie: 65% poliester, 35% bawełna; Gramatura tkaniny 270 g/m²; Kobiecy krój; 
Wzmocnienia na kolanach z kieszonkami na nakolanniki; Elementy odblaskowe; Ozdobne ściegi Hi-Vis; Liczne 
kieszenie w tym wielofunkcyjne, zapinane; Regulacja tęgości w pasie; Możliwość wydłużenia nogawek do 5 
cm; Kolor szary (antracyt) z czerwonymi wstawkami; Damska odzież robocza spełnia wymagania Dyrektywy 
89/686/EEC.

szt 7

14 BHP kurtka robocza damska

Knoxfield Lady 03010529 Cerva 20539 - Kurtka damska kurtka robocza ze stójką
2 duże boczne kieszenie i 1 wielofunkcyjna kieszeń napiersiowa
D- ring na dopięcie identyfikatora; wzmocnienia na ramionach; Elastyczne mankiety
Dekoracyjne przeszycia w kolorze hi-vis.

szt 7



Załącznik Nr 1.5 ZG-ARCTOWSKI PNU 07 21

Strona 3

15 Buty BHP z podnoskiem unisex

Solid S1 SRC Procera - Buty robocze model SOLID w wyjątkowej wersji z nadlanym noskiem ułatwiającym 
pracę w pozycji klęczącej i chroniącym obuwie przed zniszczeniem. Wykonany z bydlęcej skóry dwoinowej, z 
metalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia z energią 200 J i zgniecenia 15kN. Podeszwa z 
dwugęstościowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa i olejoodporna. Absorpcja 
energii w części piętowej. Wyściółka z materiału o właściwościach higroskopijnych. Głęboki protektor 
zapewnia wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia. Kategoria S1 SRC. Producent Procera. Spełnia 
wymagania normy EN 20345.

szt 14

16 Kurtka zimowa damska

W POWCHASER LIFALOFT JACKET Helly Hansen - Tkanina HELLY TECH® Performance; 2-warstwowa 
konstrukcja tkaniny; W pełni ocieplona, 80g LIFALOFT™ ™ Insulation i szczotkowane panele stretchowe dla 
dodatkowej oddychalności; KIESZONKA LIFE POCKET; Wykończenie kaptura o wysokiej widoczności; 
Całkowicie uszczelnione szwy; Wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca; Trwała hydrofobowość (DWR); 
Zamki wentylacyjne pod pachami; Zaawansowany system ratunkowy RECCO®; Modułowy system łączenia 
kurtki z spodniami; Przegubowe rękawy dla optymalnej mobilności; Regulowany kaptur kompatybilny z 
kaskiem; Dwie kieszenie na dłonie i jedna kieszeń na piersi z osłoną na gogle; Getry na nadgarstkach z 
otworem na kciuk; Wewnętrzne kieszenie na gogle i sprzęt elektroniczny; Kieszeń na karnet narciarski; 
Wodoodporne zamki błyskawiczne YKK® Aqua guard™; Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu. 
Emblemat z logo Wyprawy.

szt 3

17 Spodnie zimowe damskie
W LEGENDARY INSULATED PANT HELLY HANSEN - HELLY TECH® Performance; Wodoodporność, 
wiatroszczelność i oddychalność; 2-warstwowa konstrukcja tkaniny; 2-kierunkowa tkanina elastyczna; 
Całkowicie uszczelnione szwy; PrimaLoft® Black Insulation 60g; Pełna izolacja.

szt 3

18 Śniegowce damskie

Hunter Pro L Demar- wysokie bardzo ciepłe buty myśliwskie na każdą pogodę. Wewnątrz zastosowano 
wielowarstwowy wymienny wkład ocieplający (100% wełny). Wierzch buta wykonany z materiału 
skóropodobnego i tkaniny poliestrowej. Podeszwa wykonana z termokauczuku z głębokim antypoślizgowym 
protektorem. Na górze cholewy znajduje się kołnierz ze ściągaczem, który zabezpiecza przed dostaniem się 
śniegu do buta.

szt 3

19 Rękawiczki zimowe

Odin Gloves Helly Hansen -  system rękawic 2 w 1 
Wyjmowana rękawica z wyściółką 
Pakowna/trwała powłoka zewnętrzna z wodoodporną/oddychającą wkładką HELLY TECH®.
Zewnętrzna powłoka wyłożona polipropylenowym materiałem wyściółki dla wygody/ciepła, gdy jest noszona 
bez wewnętrznej, wyjmowanej rękawicy z wyściółką
Wnętrze dłoni z koziej skóry.

szt 9

20 Koszulka reprezentacyjna z krótkim 
rękawkiem damska.

2 sztuki w ciemnym i jasnym kolorze. Nadruki (kombinacja): polska flaga, logo stacji i wyprawy. kpl 7
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21 Bielizna termoaktywna męska: góra

Ski Rhovyl - Bielizna wykonana z unikalnego, francuskiego włókna RHOVYL eliminuje zdecydowanie efekt 
kondensacji potu. Jego konstrukcja pozwala na sprawne wydalanie wilgoci na zewnątrz, utrzymując ciało w 
ciepłym i suchym mikroklimacie. Włókno RHOVYL elektryzując się ujemnie poprawia krążenie, nie daje 
odczynów alergicznych, długo nie zmienia swoich właściwości, bardzo szybko schnie. Posiada doskonałe 
właściwości termoizolacyjne, zapewnia regulację ciepłoty ciała lepiej niż jakiekolwiek inne włókna. W 
kontakcie z ciałem wytwarza ujemne jony  (w odróżnieniu od wszystkich innych włókien naturalnych i 
chemicznych), pobudza krążenie krwi, nie wywołuje alergii. Nadmiar potu jest usuwany na zewnątrz. Jest 
naturalnie niepalne, nie poddaje się działaniu chemikaliów, wody morskiej, pleśni. Jest ekologiczne. Posiada 
międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9002.

szt 7

22 Bielizna termoaktywna męska: dół
Lonjon Rhovyl - ciepłe kalesony z dzianiny Rhovyl. Bielizna wykonana z unikalnego, francuskiego włókna 
RHOVYL. Ultra-ciepłe włókno na mroźne dni. Jego konstrukcja pozwala na sprawne wydalanie wilgoci na 
zewnątrz, utrzymując ciało w ciepłym i suchym mikroklimacie. W kontakcie z ciałem wytwarza jony ujemne.

szt 7

23 Polar męski: góra
Vertex Hoodie Helly Hansen - kaptur typu snugfit;
Kieszeń na piersi; Płaskie szwy dla zmniejszenia objętości
Otwory na kciuki; Szybkoschnąca struktura plastra miodu.

szt 7

24 Spodnie przeciwwiatrowe męskie

VERGLAS INFINITY SHELL PANT Helly Hansen - Tkanina HELLY TECH® Professional 3-warstwowa konstrukcja 
tkaniny; Technologia LIFA Infinity™; Wodoodporna, oddychająca i odpowiedzialna; Tkanina wierzchnia 
pochodząca z recyklingu; bez PFC; Elastyczna konstrukcja zamka buta u dołu; Zamki błyskawiczne YKK®; 
Boczny zamek błyskawiczny 7/8; Dwukierunkowy zamek błyskawiczny zapewniający wentylację; Bezpieczna, 
wodoodporna kieszeń na udzie zapinana na zamek błyskawiczny; Zaczepy na buty z przodu u dołu nogawki; 
Szlufki na pasek; Przegubowe kolana dla optymalnej mobilności; System RECCO® Advanced Rescue.

szt 7

25 Kurtka puchowa męska

LIFALOFT HOODED INSULATOR JACKET Helly Hansen - Izolacja LIFALOFT™ firmy PrimaLoft®.
Wodoodporna i wiatroszczelna tkanina
Konstrukcja odporna na włókna tkaniny wierzchniej
Trwała hydrofobowość (DWR)
Wewnętrzna plisa zamka błyskawicznego na całej długości dla ochrony przed wiatrem
Logo HH® LIFALOFT™ z przodu po lewej stronie klatki piersiowej.

szt 7

26 Kurtka 
przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa męska

ODIN MINIMALIST INFINITY JACKET elly Hansen - kolor 516 NORTH TEAL; HELLY TECH® Profesjonalna 
konstrukcja; Technologia LIFA Infinity™; Wodoodporna, oddychająca; Lekka 3-warstwowa konstrukcja; 
Minimalna konstrukcja szwów i lekka tkanina; Całkowicie uszczelnione szwy; Możliwość schowania do 
kieszeni na piersi; Regulowany kaptur ; Wodoodporny przedni zamek błyskawiczny YKK® Aqua guard; 
Dopasowane mankiety z elastycznym ściągaczem; Regulowany sznurek ściągający u dołu.

szt 7
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27 Buty trekkingowe męskie

Meindl Litepeak  Pro GTX - cholewka wykonana z zamszu z połączeniem z siateczką mesh; stabilizacja w 
okolicy kostki Variofix; membrana GORE-TEX; wkładka AIR-ACTIVE Soft Print drysole poprawiająca 
dopasowanie nogi do buta i odprowadzająca wilgoć; wzmocnione gumowym otokiem w koło buta; podeszwa 
Meindl Multigrip 3 Alpin Light Vibram typu B/C, przystosowana pod raki półautomatyczne; absorber z pianki 
EVA w śródpodeszwie; samoczyszczący się bieżnik, ułatwiający pokonywanie terenu obfitego w błoto, 
kamyczki, piasek, żwir, trawy etc. miękką 'pianka", amortyzującą oraz poprawiającą odczucia wygody w 
bucie wyścielająca od środka język oraz górną część cholewki; waga: 650 g (rozm. 42, dane producenta).

para 7

28 BHP spodnie męskie

EMERTON TROUSERS - Materiał o składzie: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 270 g/m²
Wzmocnienia z poliestru 600D
Kieszenie o wielu funkcjach pozwalają na trzymanie drobiazgów pod ręką
Podwójny materiał na kolanach umożliwia włożenie nakolanników wewnętrznych
Kolory: czarny, granatowy, moro z pomarańczowymi i czarnymi wstawkami
Norma EN 340 - podstawowe wymagania odzieży roboczej.

szt 7

29 BHP kurtka męska

EMERTON KURTKA ZIMOWA ROBOCZA -  ocieplana wersja kurtki roboczej EMERTON • od wewnątrz 
ocieplana flanelą • komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze w niskich temperaturac • wytrzymała 
kurtka robocza o wygodnym kroju • w miejscach eksponowanych wzmacniana poliestrem 600D • wentylacja 
pod pachami • wzmocnienia na łokciach • rękawy zakończone elastycznym mankietem.

szt 7

30 Spodnie zimowe męskie

VELOCITY INSULATED PANT Helly Hansen - HELLY TECH® Performance
Wodoodporność, wiatroszczelność i oddychalność
2-warstwowa konstrukcja tkaniny
2-kierunkowa tkanina elastyczna
Całkowicie uszczelnione szwy
Trwała hydrofobowość (DWR).

szt 6

31 Kurtka zimowa męska

FREEWAY JACKET Helly Hansen - kolor 421 LAV GREEN; Tkanina HELLY TECH® Professional
2-warstwowa konstrukcja materiału; 4-kierunkowa tkanina elastyczna; Technologia H2Flow™; LIFE POCKET™ 
z izolacją PrimaLoft® Insulation; Odwijany rąbek chroniący przed światłem; Całkowicie uszczelnione szwy; 
Wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca; Trwała hydrofobowość (DWR); PrimaLoft® Black Insulation w 
korpusie; PrimaLoft® Black Hi-Loft 80g w rękawach i kapturze; W pełni izolowana; System RECCO® Advanced 
Rescue; Przegubowe rękawy dla optymalnej mobilności; Odpinana osłona przeciwśnieżna; Odpinany kaptur; 
Regulowany kaptur; Dwie kieszenie ogrzewające dłonie; Dwie kieszenie na piersi; Getry na nadgarstkach z 
otworem na kciuk; Wewnętrzne kieszenie ; Wodoodporne suwaki YKK® AquaGuard® Vislon®.

szt 6

32 Śniegowce męskie
YETTI CLASSIC Demar -  Dolna część buta wykonana jest z tworzywa EVA, które posiada właściwości 
ochronne (termoizolacja) i jest wyjątkowo lekkie. Cholewka wykonana jest z poliesterowej wodoodpornej 
tkaniny. Buty u góry posiadają sznurek zwężający, co dodatkowo chroni nogę przed chłodem, czy śniegiem.

para 6

33 Koszulka reprezentacyjna z krótkim 
rękawkiem męska.

2 sztuki w ciemnym i jasnym kolorze. Nadruki (kombinacja): polska flaga, logo stacji i wyprawy. kpl 7

34 Torba ekspedycyjna Decathlon Torba trekkingowa EXTEND 80 -120 l FORCLAZ szt 20
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1  Kombinezon ratunkowo-roboczy E 300-2 Anti-exposure Work Suit (AES) Hansen Protection - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym szt 0

2  Kombinezon ratunkowo-roboczy SeaMob AES Hansen Protection - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym szt 0

3  Kombinezon ratunkowo-roboczy URSUIT Sea Horse SAR, Gore-TURS-001920 - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym szt 0

4 Kamizelka Ursuit Buoyancy Vest AES 70N  - AQ-WORKVEST - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. szt 0

5 Kombinezon ratunkowy
Kombinezon ratunkowy, neoprenowy koloru pomarańczowego, suchy, ocieplany, z obuwiem gumowym, 
kieszonką na radio. Rękawice trójpalczaste. Kombinezon zgodny z wytycznymi Marine Equipment Directive 
96/98/EC. Rozmiar wg wyboru Zamawiającego, Hansen Protection

szt 0

6
Automatyczna kamizelka ratunkowa 
Marinepool 220N ISO Sport

    Wyporność 220 N
    Pasy na nogi z szybkim zapięciem.
    Z paskiem na nogi i odblaskami.
    Z okienkiem statusowym
    Z wbudowanym pasem bezpieczeństwa (ISO 12401)

szt 10

BHP 3.

1 Kask budowlany Cerva Alpline worker Zakres regulacji 53-66cm, adapter do montażu lampki czołowej. szt 30

2 Okulary ochronne SECUREFIT 100 SF101AF-
BLU-EU Ochrona przed  Promieniami ultrafioletowymi UV, zabezpieczenie przed parowaniem. szt 20

3 Okulary ochronne przeciwodpryskowe Ochrona przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s szt 20

4 Okulary ochronne uvex futura 9180.143 Stopień zaciemnienia 3, ochrona przeciwodpryskowa. szt 5

5 Okulary ochronne
3M Securefit, Ochrona przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s, ochrona przed 
promieniowaniem UV szt 20

6 Nauszniki przeciwhałasowe

Tłumienie SNR [dB] :27
Tłumienie L [dB]: 15
Tłumienie M [dB]: 25
Tłumienie H [dB] :32
Ciężar: 180 g.

szt 10

7 Rękawice antyprzecięciowe Guide 6068

Poziom ochrony przed przecięciem F.
Włókno HXFIBR ™ o grubości 13 G
Poziom ciepła kontaktowego 1
Wzmocnienie w kroku kciuka
Ochrona przed uderzeniami bekhendowymi.

para 50

8 Rękawice antyprzecięciowe Wykonane z dzianiny (PE-UHMW), bezszwowe, powlekane szarym poliuretanem. para 100

9 Rękawice ochronne ocieplane UVEX 60593 Ocieplane: Akryl i wełna (warstwa wewnętrzna), poliamid i elastan (warstwa zewnętrzna). para 100

10 Rękawice ochronne GUIDE 775W Warstwa wodoszczelna, powleczenie skórą syntetyczną, materiał poliester. para 100

11 Czapka zimowa ostrzegawcza Kolor żółty, materiał: akryl lub bawełna. szt 40

BHP woda

Odzież BHP budowlana
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12 Kurtka robocza budowlana HH Alna 2.0 
Shell Jacket

Kolor zielony (369), wodoodporność 20000, oddychalność 15000, kieszeń typu Life Pocket, kieszenie boczne, 
kieszeń na telefon,  szczelne szwy, ochraniacz nadgarstkowy, ochraniacz łydki, suwaki typu YKK, 
certyfikowane wg EN ISO 20471:2013 Klasa 3, wszywki odblaskowe, odpinany kaptur.

szt 20

13 Spodnie robocze budowlane HH Alna 2.0 
Shell Construction Pants

Kolor zielony (369), wodoodporność 20000, oddychalność 15000, ,  kieszenie boczne zasuwane suwakiem typu 
YKK, kieszeń na telefon,  wszyte nakolanniki z cordury, szczelne szwy, szelki regulowane, ochraniacz łydki, 
certyfikowane wg EN ISO 20471:2013 Klasa2, wszywki odblaskowe.

szt 20

14 Kombinezon roboczy jednocześciowy Alna 
2.0 Shell Suit

Kolor zielony (369), wodoodporność 20000, oddychalność 15000, kieszeń typu Life Pocket, kieszenie boczne, 
kieszeń na telefon, wszyte nakolanniki z cordury, szczelne szwy, pas biodrowy, ochraniacz nadgarstkowy, 
ochraniacz łydki,  suwaki typu YKK, certyfikowane wg EN ISO 20471:2013 Klasa 3, wszywki odblaskowe, 
składany kaptur w kołnierzu.

szt 20

15 Obuwie BHP Kolor czarny, ocieplane, wzmacniane noski, podeszwa antypoślizgowa. para 30

16 Obuwie BHP podwyższane, OXFORD MID 
BOA S3 HT

Kolor czarny, ocieplane, górna powłoka wodoodporna, ceryfikowane zgodnie z EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO 
SRC, BS EN IEC 61340 - 4 -3:2018 -ESD, antypoślizgowe, odporne na ścieranie, olejoodporne, antyprzebiciowe.

para
20

17
Kalosze podwyższane Lemigo Arctic Termo 
+875 Kolor zielony, tworzywo EVA, wkładki ocieplane, masa pary do 1 kg. para

20

18 Nakolanniki Wypełnienie pianką EVA, osłona PE. para 10

SUMA zal. 1.5


