
Załącznik Nr 4 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej na 

zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” oraz 

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Bobowa. W ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom 

i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak „ jest zakup i dostawa: 

 

1) 12 radiotelefonów analogowo – cyfrowych z mikrofonogłośnikiem, Hytera PD565 

a) radiotelefony analogowo – cyfrowe: 

 Zakres częstotliwości:- VHF: 136 – 174 MHz, UHF: 400 – 470 MHz 

 Obsługiwane tryby pracy: DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3, 

Simulcast, Analogowy 

 Liczba kanałów: 512 

 Liczba stref: 32 

 Impedancja anteny: 50 Ω 

 Moc nadawcza: VHF: 1 / 5 W / UHF: 1 / 4 W 

 Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh 

 Czas pracy akumulatora (cykl pracy 5-5-90;):  

około 11 h (tryb analogowy) 

około 16 h (tryb cyfrowy) 

 Programowalne przyciski: 6 

 Wyświetlacz LCD: 160 × 128 pikseli, 65 536 kolorów, 1.8 cala, 3 wiersze 

 Moc wyjściowa audio: 0.5 W 

 Wyświetlacz LCD: monochromatyczny wyświetlacz LCD, 3 wiersze  

 Ochrona przed pyłem i wilgocią: IP54 

 

b) Mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT,  żywotność przycisku ≥ 100000 

(kompatybilny z radiotelefonem) 

 Klasa IP: IP54 

 

c) Zawartość zestawu: 

 radiotelefon  

 akumulator  

 ładowarka biurkowa 

 zasilacz sieciowy 

 antena 

 klips do pasa 

 instrukcja 

 mikrofonogłośnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Sześć zestawów aparatów powietrznych Dräger, w tym: 

 

Aparat powietrzny pracujący w systemie nadciśnieniowym , spełniający wymogi normy 

EN137:2006 typ 2 , Dyrektywy Rady WE 89/686/EWG oraz Dyrektywy ATEX 94/9/EC (I 

M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4. 

 Demontaż pasów naramiennych bez użycia narzędzi ułatwiający czyszczenie aparatu. 

Pasy naramienne i biodrowy wykonane z materiału nienasiąkającego wodą, odporne na 

czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne, 

 Pas biodrowy szeroki i obrotowy, 

 Możliwość zamontowania manometru zarówno na prawym jak i na lewym, pasie 

naramiennym. 

 Węże ciśnieniowe prowadzone w stelażu, co zapobiega ich uszkodzeniu podczas 

przechodzenia przez wąskie przestrzenie 

 Manometr uniwersalny 200/300 bar w gumowej obudowie oraz z podświetloną tarczą 

oraz ze zintegrowanym sygnalizatorem (gwizdkiem) niskiego stanu ciśnienia w butli, 

gwizdek aktywowany przy +/- 55 bar 

 Waga aparatu 3,85 kg (bez butli)  

 

a) Maska pełnotwarzowa na szybkozłącze zgodna z EN 136 , klasa 3, zabezpieczona 

pokrowcem, posiadająca: komorę foniczną, dwie wargi uszczelniające, łącznik do  

automatu płucnego usytuowany centralnie w celu zapewnienia równomiernego 

wyważenia  , szyba odporna na zarysowania, trzy rozmiary maski wewnętrznej celem 

dopasowania jej do każdego rozmiaru twarzy. Wizjer maski musi zapewniać efektywne 

pole widzenia i musi wynosić minimum 96%. 

b) Automat oddechowy uruchamiany pierwszym wdechem , posiadający osłonę gumową 

i konstrukcję umożliwiający bezproblemową obsługę w rękawicach. Nadciśnienie 

automatu płucnego musi mieć możliwość deaktywacji w celu gotowości do użycia. 

c) Reduktor musi być połączony bezpośrednio z płytą nośną poprzez szybkozłącze, aby 

umożliwić łatwy montaż i demontaż reduktora z płyty. 

 Reduktor musi być wyposażony w standardowy gwint DIN G 5/8“ gwintowane 

przyłącze zaworu butli dla butli 300 bar. 

 Remont główny reduktora wykonywany po 10 latach eksploatacji (potwierdzone 

w instrukcji obsługi producenta).  

d) Butla stalowa 6L/300 bar z zaworem wyposażonym w dławik blokujący gwałtowny 

wypływ powietrza w przypadku jego uszkodzenia,  z dopuszczeniem UDT 

e) Sygnalizator bezruchu - jednostka niezależna (nie zintegrowana z aparatem) 

z wbudowanym czujnikiem temp. , gumowa osłona, sygnalizacja akustyczna 112 dBA 

oraz wizualna – diody LED, odporny na zachlapania IP 67 

f) Sprzęt kompatybilny z aparatami będącymi na wyposażeniu jedn. KP PSP 

w Gorlicach. 

UWAGA: W przypadku, gdy w dokumentacji zapytania ofertowego opisano materiały 

lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to 

w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie 

w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod 

warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż wskazane 

w dokumentacji projektowej jako przykładowe. 


