
Załącznik nr 1 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Do zapytania ofertowego: Zakup wyposażenia ratowniczego do prowadzenia poszukiwań nurkowych 

na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

- wyposażenie 6 ratowników w sprzęt asekuracyjny, suche kombinezony do pracy w wodzie, środki 

ochrony osobistej i niezależne aparaty nurkowe - ucieczkowe. 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Suchy kombinezon przeznaczony do ratownictwa wodnego - 6 szt.  

 Materiał: rozciągliwy, czterowarstwowy, oddychający, 

 kolor czerwony, 

 frontowo zamieszczony zamek gazoszczelny ułatwiający zakładanie, 

 mankiety na nadgarstkach i szyi wykonane z lateksu, pokrytego neoprenowymi kołnierzami, 

 w miejscach narażonych na otarcia wzmocnienia z cordura, 

 Odblaskowe elementy na rękawach i nogawkach 

 Wodoszczelność minimum 25 000 mm H2O, 

 Paroprzepuszczalność: minimum 15 000 g/m2/24 godz., 

 Laminowane szwy, 

 minimum 12 miesięcy gwarancji. 

Dostępność rozmiarów od XS do XXL. 

Zamawiający przekaże spis rozmiarów po rozstrzygnięciu oferty. 

2. Kamizelki asekuracyjne typu do ratownictwa wodnego - 6 szt. Opis cech kamizelki: 

 Materiał: z tkaniny poliestrowej, rozciągającej, odpornej na ścieranie, wypełnienie z nienasiąkliwej pianki 

PVC o zamkniętych komórkach, 

 szeroki pas piersiowy z mocowaniem na linę i bezpieczną klamrą zapinającą, 

 dwie kieszenie z przodu, na wysokości talii, 

 na prawym ramieniu z przodu kieszeń na radio lub telefon komórkowy, 

 na lewym ramieniu z przodu gniazdo na nóż ratowniczy, 

 jedna duża kieszeń na plecach, 

 neoprenowa kieszeń na plecach w części lędźwiowej do przechowywania rzutki ratowniczej ze 

ściągaczem, 

 co najmniej dwa odblaskowe pasy z przodu i z tyłu ułatwiają lokalizację w warunkach niedostatecznej 

widoczności, 

 wygodny system regulacji pozwala łatwo dopasować kamizelkę do sylwetki w zakresie rozmiaru 

 gwizdek, 

 minimum 12 miesięcy gwarancji. 



Dostępność rozmiarów od M do XXL. 

Zamawiający przekaże spis rozmiarów po rozstrzygnięciu oferty. 

3. Butla nurkowa ucieczkowa  – 6 szt. 

 Butla ze zintegrowanym automatem oddechowym, 

 zintegrowany czujnik ciśnienia, 

 kabura do łatwego montażu oraz smycz bezpieczeństwa, która zapobiega utracie butli, 

 adapter, który pozwala na naładowanie butli z każdej standardowej butli nurkowej z gwintem Din,  

 pojemność butli minimum 85l 

 ciśnienie robocze 200bar 

 waga naładowanej butli nie większa niż 1kg 

 pojemność wodna minimum 0,44l 

 minimum 12 miesięcy gwarancji. 

 

 

 

   


