
                                 Załącznik nr 8 do siwz
Skafander suchy nurka 

1. Wymagania techniczne
1.1. Skafander nurka suchy przeznaczony powinien być do zabezpieczenia prac nurkowych w zakresie 

ochrony ciała  nurka  przed  niekorzystnym  wpływem niskiej  temperatury przy zachowaniu  komfortu i 
bezpieczeństwa  wykonywania  zadań  w  środowisku  wodnym.  Jego  parametry  techniczne  powinny 
umożliwiać  nurkowanie  powietrzne  i  tlenowe  w  warunkach  klimatycznych  charakterystycznych  dla 
obszaru Polski i Europy.

1.2. Skafander  nurka  suchy powinien  zostać wykonany według  dokumentacji  technicznej  producenta  oraz 
spełniać co najmniej następujące parametry: 
- koloru czarnego z materiału Cordura, o gramaturze 620g/m2 lub innego równoważnego;
- z  przodu  na  wysokości  pasa  wyposażony  w  zamek  gazoszczelny  Dynat  /w  układzie  poziomym/, 

przykryty patką typu "protector" (tzw. rozwiązanie kopertowe);
- wyposażony w mobilną kryzę szyjną wykonaną z silikonu chronioną kołnierzem neoprenowym oraz 

dodatkową kryzę neoprenową;
- wyposażony w mobilne manszety nadgarstkowe wykonane z silikonu;
- z przodu nogawek od krawędzi  do wysokości  kolan,  na pośladkach,  na łokciach rękawów oraz  na 

ramionach wzmocniony materiałem typu Cordura lub innym równoważnym;
- wyposażony w kieszeń o dużej pojemności typu „cargo” z D-ringiem na prawym udzie oraz kieszeń na 

butlę inflacyjną na lewym udzie;
- skarpety zintegrowane z nogawkami wykonane z neoprenu lub innego równoważnego materiału;
- musi  posiadać  sznurowane,  zewnętrzne  buty  nurkowo-taktyczne  z  możliwością  szybkiego 

odprowadzania wody, posiadające usztywnienie kostki oraz podeszwę typu VIBRAM ; 
- na lewym udzie wyposażony w zawór dodawczy z przesuwem: IN-TAKE SLIDE INT'L 360 SWIVEL;
- na  lewym  rękawie  (po  wewnętrznej  stronie  przedramienia)  wyposażony  w  niskoprofilowy  zawór 

nadmiarowy z możliwością zamknięcia;
- musi posiadać na prawym i lewym przedramieniu paski zapobiegające przesuwaniu się przyrządów;
- musi  posiadać  oddzielny kaptur  typu  "Air  System" w kolorze czarnym,  wykonany z neoprenu  lub 

innego równoważnego materiału posiadający gładkie lico na uszczelnieniu twarzy;
- od wewnętrznej strony musi posiadać szelki;

1.3. Skafander nurka suchy /1kpl./ powinien zostać skompletowany według dokumentacji technicznej 
producenta oraz posiadać co najmniej następujące elementy: 

- skafander  – 1szt.;
- butla inflacyjna o pojemności min. 0,5l. z systemem inflacji skafandra – 1kpl.;
- wodoodporna torba transportowa koloru czarnego mieszcząca cały zestaw, wykonana z materiału o 

następujących parametrach wytrzymałości – 1 szt.:
• na rozciąganie (wątek/osnowa) – co najmniej 2200N/1500N
• na rozdarcie (wątek/osnowa) – co najmniej 110N/80N;
zestaw do obsługi i konserwacji – 1kpl

UWAGA: Skafandry powinny być pozbawione oznak i napisów reklamowych producenta

2. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.
2.1. Okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty przekazania wyrobu użytkownikowi.
2.2. Okres składowania w opakowaniach fabrycznych w warunkach magazynowych minimum 5 lat.

Dostawca zapewni odpłatne naprawy, po okresie gwarancyjnym, przez okres 10 lat oraz odpłatny 
dostęp, po okresie gwarancyjnym, do części zamiennych wchodzących w skład urządzenia przez 
okres 10 lat

3. Inne wymagania. 
3.1. Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej i wyprodukowane w roku zaplanowanej dostawy.
3.2. Wszystkie elementy skafandra muszą być pozbawione napisów reklamowych,
3.3. Rozmiary skafandrów zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
3.4. Do każdego wyrobu powinna zostać dołączona dokumentacja techniczno -eksploatacyjna, w tym 
instrukcja  budowy,  użytkowania,  konserwacji  i  przechowywania,  katalog  części  zamiennych 
(elementów wyposażenia)  wykonana w wydaniu  książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-
ROM w języku polskim oraz kartę gwarancyjną z numerem wyrobu. 


