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ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  77  DDOO  SSIIWWZZ  

…………………………………………..  

((PPEEŁŁNNAA  NNAAZZWWAA  WWYYKKOONNAAWWCCYY))  

  

OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  WW  CCZZĘĘŚŚCCII  AA    

ŁŁÓÓDDŹŹ  RRIIBB  OO  DDŁŁUUGGOOŚŚCCII  DDOO  88,,0000  MM  

 

Oferuję dostawę łodzi wyprodukowanej przez  …………………………………………………………..    

TTYYPP  ……………………………………………………………………………………  

 

 

Lp Parametr wymagany TAK/NIE Opisać oferowane parametry 

WYMOGI DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I PRZEZNACZENIE ŁODZI 

1 
Łódź ratownicza  typu RIB do  przewozu zespołu ratownictwa wodnego i osób 

poszkodowanych, którym można udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. 
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II RODZAJ KONSTRUKCJI 

1 
Łódź o sztywnym kadłubie z pneumatycznąodbojnicą wypornościową. Na pokładzie 

zbudowane pomieszczenie o zamkniętej przestrzeni. 

  

2 Łódź ratownicza nie może być prototypem   

III DANE OGÓLNE 

1 Rok produkcji: 2015   

2 Długość od 780cm do 800 cm   

3 Szerokość do 285 cm   

4 Prędkość maksymalna przy nominalnym obciążeniu łodzi nie gorsza niż 38 węzłów   

5 Zanurzenie nie większe niż 0,8 m   

6 
Łódź musi być zbudowana według przepisów i pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków 

lub inne uznane przez IACS europejskie towarzystwo klasyfikacyjne  

  

IV KADŁUB ŁODZI 

1 Kadłub ślizgowy   

2 Pokład rufowy odkryty typu samoodpływowego   

3 Wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego   

4 Długość wewnętrzna nie mniej jak 680 cm   

5 Szerokość wewnętrzna nie mniej jak  150 cm   
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6 
Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia 

budowy powinny gwarantować użyteczność łodzi przez co najmniej 10 lat 

  

7 Polery cumownicze: dwa na rufie i jeden na dziobie   

8 Kadłub łodzi w kolorze pomarańczowym   

V KOŁNIERZ PNEUMATYCZNY 

1 Wykonany  z  Hypalonu   

2 Kolor czerwony   

3 Średnica kołnierza nie mniej jak 0,50 m   

4 
Mini 5 niezależnych komór, w tym każda wyposażona w zawór do napełniania powietrzem, 

z nakładkami antypoślizgowymi w miejscach przechodzenia 

  

5 Zawór nadmiarowy zamontowany w każdej z komór   

6 Płaska listwa odbojowa na całej długości i na dziobie   

7 
Zamocowane uchwyty połączone linkami ratowniczymi „live linki” umożliwiające łatwe 

dostanie się na pokład 

  

8 Uchwyty zamontowane na szczycie tuby ułatwiające wejście na pokład z wody   

VI KABINA ŁODZI 

1 Kabina jednomodułowa zamykana drzwiami uchylnymi do środka z zamkiem na klucz.   

2 Kolor pomarańczowy   
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3 Kabina przeszklona szyby wykonane ze szkła akrylowego lekko przyciemniane   

4 
Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcia i ścieranie oraz 

środki dezynfekcyjne 

  

5 Siedzenie dla sternika umieszczone po stronie prawej kabiny   

6 Ławka  z bakistami - 1 sztuka (2 osobowa) zabudowana na prawej burcie   

7 Miejsce do zamontowania podstawy pod nosze, zabudowane na lewej burcie   

8 Na ścianie zewnętrznej napis „Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe   

9 
Logo zamawiającego umieszczone po obu stronach kabiny w uzgodnieniu z 

zamawiającym 

  

10 Kabina wykończona laminatem lub innym materiałem łatwo zmywalnym.   

11 

Otwierany luk dachowy umieszczony nad fotelem sternika umożliwiający stanie z poziomu 

podłogi z wystającą głową sternika powyżej kabiny i jednocześnie sterowanie łodzią, szyba 

lekko przyciemniana, otwierany od środka z teleskopem podtrzymującym klapę którą 

można ustawić w każdej pozycji o wymiarach wew.60x80 cm 

  

12 Szyba przednia od góry przyciemniana wyposażona w elektryczną wycieraczkę   

13 
Relingi dachowe i boczne zewnętrzne w ilości umożliwiającej stały kontakt z łodzią 

podczas przemieszczania się dookoła kabiny wykonane ze stali nierdzewnej 316 I 

  

14 
Reflektor „szperacz” zamontowany na kabinie z możliwością sterowania przez sternika z 

wnętrza kabiny. 

  

15 Dookoła kabiny podest umożliwiający bezpieczne przechodzenie na dziób pokryty powłoką 
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antypoślizgową wykonaną z formy w celu zapewnienia trwałości powłoki. 

16 
Wysokość kabiny umożliwiająca swobodne stanie w tylnej części kabiny (część ze 

sprzętem do udzielania pierwszej pomocy). 

  

17 Wentylacja nawiewno - wywiewna z wentylatorem wyciągowym elektrycznym   

18 Miejsce do zamontowania podstawy z defibrylatorem i dwoma gniazdami zasilania 12V.   

19 
Miejsce na zamocowanie dwóch butli z tlenem medycznym o poj. 10 litrów z możliwością 

podłączenia przepływomierza oraz jedno szybkozłącze. 

  

20 Zamontowany uchwyt do montażu butli przenośnej z tlenem medycznym.   

21 

Zamykane półki umożliwiające swobodne przechowywanie i zabezpieczone przed 

wypadaniem wyrobów i materiałów medycznych. Stały kosz zamykany. Zamykane miejsce 

na pojemnik z odpadami medycznymi. 

  

22 
Reling wzdłużny na suficie umożliwiający przytrzymanie się podczas pracy przy osobie 

poszkodowanej. 

  

23 Nad noszami 3 szt. zamocowań (haczyki)do zawieszenia pojemników z płynami   

24 
Wymiary przedziału medycznego min. długość 3,10; min. szerokość 1,70; min. wysokość 

1,90 

  

25 Wnętrze kabiny ogrzewane urządzeniem typu „Webasto”   

VII INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230V 

1 
Gniazdo zasilania zewnętrznego 230V i jedno 

gniazdo wewnętrzne  

  



Strona 6 z 10 
 

2 Przewód zasilający minimum 25m   

3 Bezpieczniki i wyłącznik przeciwporażeniowy instalacji 230V   

4 
Prostownik automatyczny umożliwiający jednoczesne ładowanie akumulatorów, 

podłączony z gniazdem zewnętrznym.  

  

5 Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym   

VIII INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12V 

1 Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu   

2 2 gniazda 12V w miejscu zamontowania defibrylatora   

3 1 gniazdo 12V w desce rozdzielczej   

4 
Oświetlenie przedziału dla pacjenta, co najmniej 300 luksów z możliwością obniżenia 

oświetlenia do 10 luksów, przestrzeń sąsiadująca, co najmniej 50 luksów. 

  

5 Dwa akumulatory o mocy nie mniejszej niż 100 Ah.   

6 Radiotelefon VHF zamocowany w kabinie z anteną zamocowaną na kabinie   

7 
Miejsce na zamontowanie radiotelefonu z zasilaniem 12V/10A w kabinie oraz antena 

zamontowana na dachu kabiny.  Radiotelefon i antenę dostarczy zamawiający 

  

8 Kamera termowizyjna 
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9 Miejsce na zamontowanie kamery termowizyjnej z przodu kabiny na dachu. 
  

10 

Urządzenie GPS z ekranem 8” do 9” z możliwością tworzenia mapy akwenu, echosondą 

(sctructure scan) i możliwością odtworzenia obrazu z kamery termowizyjnej zamontowane 

w desce rozdzielczej 

  

11 
Miejsce na zamontowanie urządzenia GPS  z zasilaniem 12V/10A w kabinie oraz antena  

GPS zamontowana na dachu. GPS i antenę dostarczy zamawiający 

  

12 Łódź powinna posiadać oświetlenie części rufowej   

13 Pompa zęzowa elektryczna włączana z kokpitu o wydajności min 300 gph   

14 Oświetlenie nawigacyjne zgodne z przepisami żeglugowymi   

15 Łódź wyposażona w klakson   

IX ZBIORNIK PALIWA 

1 Niezależna komora zbiornika paliwa   

2 Wentylowana komora zbiornika paliwa   

3 Łatwy dostęp do zbiornika paliwa w celu okresowej kontroli i czyszczenia   

4 

Pojemność zbiornika paliwa - min. 220 litrów  

z czujnikiem wskazującym poziom paliwa 

z odpowietrznikiem i grodziami 

  

5 Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej   
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6 Zawór odcinający dopływ paliwa do silnika.   

X SYGNALIZACJIA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA 

1 
Belka świetlna w kolorze niebieskim z napisem 

„MOPR” zamontowana na kabinie. 

  

2 
Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością 

podawania komunikatów głosem 

  

XI POKŁAD 

1 Płaska, sztywna powierzchnia   

2 Pokład pokryty materiałem antypoślizgowym   

XII SILNIK DIESEL 

1 Max waga : 470 kg   

2 Ilość cylindrów: max 6 o mocy min: 320 kM   

3 Pojemność od 4,0 do 4,8 litra   

4 Turbo doładowany   

5 Przekładnia z dwoma śrubami w jednej osi   

6 Manetka silnika sterowana elektronicznie   

7 Automatyczna gaśnica w komorze silnikowej   

XIII WYPOSAŻENIE 
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1 Koło ratunkowe z zasobnikiem z liną- 1szt. Zamontowane na komorze silnikowej   

2 Rzutka ratunkowa z liną 25 m  – 2 szt. Zamontowana na komorze silnikowej   

3 Boja SP – 1 szt.   

4 Pagaj – 1 szt.   

5 Bosak – 1 szt.   

6 Kotwica z 30 m liną kotwiczną   

7 Gaśnica 3 kg   

8 Kamizelka ratownicza pneumatyczna szt. 5   

XIV GWARANCJA 

1 Min. 60 miesięcy (5 sezonów letnich).   

2 Podjęcie naprawy gwarancyjnej maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia   

3 
Okres gwarancji na elementy mechaniczne, w tym silnik nie może być krótszy niż 24 

miesiące 

  

4 zaoferowany okres gwarancji na wyposażenie nie może być krótszy niż 24 miesiące i 
dłuższy niż 60 miesięcy 

  

XV DOKUMENTACJA 
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1 

Dokumenty do wykonanej łodzi w języku polskim: 

1) Książka gwarancyjna 

2) Wykaz wyposażenia dodatkowego, wraz z kartą gwarancyjną, 

3) Instrukcja obsługi łodzi, wraz z wyposażeniem, 

4) Książka przeglądów serwisowych, 

5) Deklaracja zgodności potwierdzająca oznaczenie produktu, będącego przedmiotem 

umowy – znakiem zgodności CE 

  

 

 

dnia………………………………………………………,……………………………………………………. 

(podpis wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


