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Postępowanie: NZ-ER/II/PN/02/20 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU RATOWNICZEGO BSR 

Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu, którego 

wyposażenie będzie obejmowało poniżej wskazane elementy, co należy uwzględnić przy 

opracowaniu koncepcji projektowej zabudowy. Natomiast w ramach realizacji zamówienia 

Wykonawca zobligowany jest wyposażyć samochód w następujący sprzęt (w tabeli 

zaznaczone kolorem żółtym): 

1. Apteczka samochodowa wraz z podstawowym wyposażeniem; 

2. Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej; 

3. Maszt składany pneumatycznie lub elektrycznie do anteny radiotelefonu VHF                     

o długości min. 5 metrów, oraz zamocowania kamery i szperacza; 

4. Radiotelefony przenośne VHF ze stacją dokującą 3 szt.  

5. CB radio;  

6. Odbiornik GPS z ploterem 8-10” współpracujący ze stacją pogodową i transponderem 

AIS klasy B (z możliwością zobrazowania z kamery na maszcie);  

7. Światło błyskowe niebieskie pojazdu uprzywilejowanego; 

8. Sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego; 

9. Megafon (zestaw rozgłoszeniowy ); 

10. Latarki LED 3 szt. ze stacją dokującą 

11. Kuchenka elektryczna; 

12. Gaśnica proszkowa – 2 szt.; 

13. Wyciągarka z liną, hakiem, opaską i kotwicą.  

14. Awaryjny trójkąt ostrzegawczy. 

I. Sprzęt ratunkowy i ochronny 

Lp. Nazwa Ilość 

1. Zestaw plecakowy ratownictwa medycznego tlen + 2 butle 
tlenowe o pojemności ok. 3 litry  

1 kpl. 

2. Zestaw  plecakowy ratownictwa medycznego AED 1 kpl. 

3. Deski ortopedyczne 2 szt. 

4. Apteczka samochodowa 1 szt. 

5. Kaski ochronne ( dla zespołu ratowników) 6 -10 szt. 

6. Okulary ochronne gogle z filtrem 3 szt. 

7. Kombinezony ratownicze typu suchego ( dla zespołu 
ratowników) 
- ocieplacze jednoczęściowe, 
- torby transportowe; 
- kaptury i rękawice neoprenowe 

 
 

6 – 10 kpl. 
(pora zimna) 

8. Skafandry ratownicze typu mokrego (dla zespołu ratowników) 
- kombinezon neoprenowy; 
- kamizelka neoprenowa, buty, kaptury, rękawice. 

 
6 – 10 szt. 

(pora letnia) 

9. Bielizna termiczna (dla zespołu ratowników) 6 -  10 kpl. 

10. Pneumatyczne pasy ratunkowe (SOLAS) 3 kpl. 

11. Koła ratunkowe z rzutką 2 szt. 
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12 Pneumatyczna wyrzutnia linki ratunkowej PLT (SOLAS) 1 kpl. 

13. Śpiwory dla rozbitków 5 szt. 

14. Folia termoizolacyjna dla rozbitków 5 szt. 

II Urządzenia radiowe  

1. Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej z anteną. 1 szt. 

2. Maszt składany pneumatycznie lub elektrycznie do anteny 
radiotelefonu VHF o długości min. 5 m 

1 szt. 

3. Radiotelefony przenośne VHF ze stacją dokującą (do zamontow.) 3 szt. 

4. CB radio z anteną 1 szt. 

5. Odbiornik GPS z ploterem 8-10” współpracujący ze stacją 
pogodową i transponderem AIS klasy B (z możliwością 
zobrazowania z kamery na maszcie); (do montażu w kabinie 
sam.) 

 
1 kpl. 

III. Środki sygnalizacji optycznej i dźwiękowej 

1. Rakiety spadochronowe białe 5 szt. 

2. Pławka  dymna pomarańczowa 1 szt. 

3. Pochodnia ręczna czerwona (zapas do łodzi ratowniczej) 3 szt. 

4. Światła błyskowe niebieskie pojazdu uprzywilejowanego 1 kpl. 

5. Sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego 1 szt. 

6. Megafon (zestaw rozgłoszeniowy) 1 szt. 

IV. Sprzęt oświetleniowy 

1. Reflektor poszukiwawczy na stojaku 1 szt. 

2. Naświetlacze przenośne rejonu działania 1 kpl. 

3. Agregat prądotwórczy 1 szt. 

4. Latarki LED ze stacją dokującą (miejsce do uzgodnienia) 3 szt. 

5. Czołówki dla zespołu 6 – 10 szt. 

V. Sprzęt gospodarczy 

1. Kuchenka elektryczna 1 szt. 

2. Czajnik metalowy 1 szt. 

3. Czajnik bezprzewodowy elektryczny 1 szt. 

4. Garnki ze stali nierdzewnej 3 l i 5 l 2 szt. 

5. Sztućce jednorazowe 20 kpl. 

6. Kubki stalowe 0,5 l 12 szt. 

7. Tacki jednorazowe 20 szt. 

8. Nóż kuchenny 2 szt. 

9. Łyżka wazowa 1 szt. 

10. Talerz głęboki ze stali nierdzewnej 1 szt. 

11. Deska kuchenna  1 szt. 

VI. Sprzęt pozostały 

1. Gaśnica proszkowa z manometrem (kabina + zabudowa) 2 szt. 

2. Łom 1 szt. 

3. Topór saperski 1 szt. 

4. Łopata 1 szt. 

5. Piła ręczna lub spalinowa 1 szt. 

6. Wyciągarka z liną holowniczą, opaską i kotwicą  1 szt. 

7. Awaryjny trójkąt odblaskowy 1 szt. 

8. Komplet map terenowych rejonu odpowiedzialności 1 kpl. 
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9. Sprężarka powietrza 1 szt. 

10. Sprzęt nurkowy ABC 2 kpl. 

11. Noże nurkowe (zapas dla obsady łodzi) 3 szt. 

12. Przyczepa podłodziowa ( podczepiana do samochodu) 1 szt. 

13. Aparat fotograficzny z ładowarką 1 kpl. 

14. Lornetka obserwacyjna 1 szt. 

15. Pneumatyczny namiot ratowniczy z wyposażeniem 1 kpl. 

16. Parawan składany 1 szt. 
 


