
                                                                                                                 Załącznik nr 7 do siwz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE MOTOCYKLA CIĘŻKIEGO
 W WERSJI „RD" WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

I.   WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  są  wymagania  taktyczne  -  techniczne  dla  policyjnego 
motocykla ciężkiego ruchu drogowego.

2. Kryptonim motocykla.
Przyjmuje się oznaczenie pojazdu Motocykl „RD".

3. Przeznaczenie motocykla „RD"
1) Wykonywania zadań łącznikowo - penetracyjno - pościgowych:

a) na drogach wylotowych z aglomeracji miejskich,
b) na drogach o  znacznym natężeniu  ruchu pojazdów związanym  z  wyjazdami 

rekreacyjnymi wypoczynkowymi,
c) na drogach zagrożonych przestępczością kryminalną, 
d) na   drogach ekspresowych.

3)  Pilotowania transportów nie normatywnych i szczególnie niebezpiecznych.
4. Warunki eksploatacji Motocykla „RD”.

1) Użytkowany  przez  całą  dobę,  w  warunkach  atmosferycznych  spotykanych  w 
polskiej strefie klimatycznej,

2) Jeździł  po  drogach  twardych  i  gruntowych  utwardzonych  zarówno  na  długich 
trasach, jak i na krótkich odcinkach (np. w obszarach miejskich).

3) Garażowany głównie na wolnym powietrzu w miesiącach letnich.
4) Planuje  się,  że  motocykl  będzie  naprawiany  w  resortowych  stacjach  obsługi 

pojazdów lub autoryzowanych stacjach obsługowych producenta.
5. Wymagania formalne.

1) Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

           (tekst   jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1137 z późn. zm.).
     2) Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy, wystawioną zgodnie z art. 69 
          Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą
    2007/46/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  września  2007  r.,  

ustanawiającą  ramy  dla  homologacji  pojazdów  silnikowych  i  ich  przyczep  oraz 
układów,  części  i  oddzielnych  zespołów  technicznych  przeznaczonych  do  tych 
pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1).  

3) Wszystkie  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  pojazdu  muszą  spełniać 
Dyrektywę Komisji  2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu 
technicznego  Dyrektywę  Rady  72/245/EWG  odnoszącą  się  do  zakłóceń 
radioelektrycznych  (zgodności  elektromagnetycznej)  pojazdów  oraz  zmieniającą 
dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.

4) Urządzenia  świetlne  sygnalizacji  uprzywilejowania  muszą  posiadać  świadectwo 
homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. 

5) Dostarczane pojazdy muszą mieć  wykonane przez Wykonawcę  i  na  jego koszt 
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przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej każdego z 
pojazdów.

6) W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  dostarczone  pojazdy  poszczególnych 
punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
przedstawienia  przez  Wykonawcę  niezbędnych  dokumentów,  w  szczególności 
dokumentacji  technicznej  pojazdów i  wyników badań laboratoryjnych (w tym np. 
protokołów z badań).

7) Pojazd  oznakowany  musi  spełniać  wymagania  określone  w  rozporządzeniu 
Ministrów: Spraw wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej Finansów oraz 
Sprawiedliwości  z  dnia  2  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  warunków  technicznych 
pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiwdu 
Wojskowego, Służby wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży 
Pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992).

8) W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne 
motocykla,  dotyczące  montażu  policyjnego  wyposażenia  specjalnego,  nie  mogą 
powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji  
oraz  zmiany  adaptacyjne  w  kasku  motocyklisty  nie  będą  powodować  utraty 
gwarancji i homologacji.

9) Wykonawca zobowiązuje się, do bezpłatnego udzielania konsultacji technicznych w 
zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania,
b) urządzeń łączności radiowej,
c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d)  innego sprzętu służbowego.

10)Wykonawca  dostarczy  dokument  potwierdzający  przeprowadzenie  pierwszego 
badania  technicznego  pojazdu  uprzywilejowanego  przed  pierwszą  rejestracją, 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

11)Dostawca motocykla wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w motocyklu 
odbiorników  elektrycznych  (łącznie  z  odbiornikami  policyjnego  wyposażenia)  i 
wyposaży motocykl w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator 
wraz ze środkami łączności (z uwzględnieniem minimum 8 godzin pracy środków 
łączności,  przy  proporcjach  nadawania/odbioru/stanu  gotowości  do  pracy 
wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 10 W, przy włączonym i 
wyłączonym  silniku).  W  przypadku  braku  możliwości  spełnienia  ww.  wymagań 
dopuszcza  się  zasilanie  z  dodatkowego  akumulatora,  (akumulatory  muszą  być 
połączone w sposób, aby niemożliwe było ich wzajemne rozładowywanie się).

12)Wszystkie  podzespoły  elektroniczne  montowane  dodatkowo  muszą  posiadać 
świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ.

13)Każdy  pojazd  musi  posiadać  świadectwo  zgodności  WE  i  inne  dokumenty 
niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., Nr 0 poz. 1137 ze  zm.).

II. INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH 
PRZY WYKORZYSTANIU TEGO MOTOCYKLA 

1.Motocykl „RD" i jego wyposażenie musi spełniać następujące wymagania:
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1) Kształt  ramy  i  kierownicy  musi  zapewniać  kierowcy  w  czasie  jazdy  pozycję 
wyprostowaną.

2) Konstrukcja  motocykla  musi  charakteryzować  się  dobrą  statecznością  przy 
pokonywaniu zakrętów.

3) Układ rozruchowy musi umożliwiać łatwy rozruch przy niskich temperaturach (ok.0 °C).
4) Gniazdo  zapalniczki  musi  być  umieszczone  w  miejscu  umożliwiającym  łatwe 

podłączenie  specjalistycznego  wyposażenia  policyjnego  i  musi  być  zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych.

5) Motocykl musi być wyposażony w światła awaryjne.
6) Dwa kufry boczne o pojemności każdy min. 20 litrów muszą być umiejscowione na 

wysokości tylnego koła motocykla oraz wyposażone w zamki na klucz oraz metalowe 
ochraniacze chroniące przed uszkodzeniem w razie wywrócenia.

7) Kufer centralny o pojemności min. 20 litrów musi być umiejscowiony za siedzeniem 
kierowcy i być wyposażony w oświetlenie i zamek na klucz a jego konstrukcja musi 
zapewniać  możliwość  przewożenia  dokumentów i  korzystania  z  nich  w  warunkach 
wietrznych (np. klips) i  w nocy.  Dopuszcza się montaż tylnego kufra za siedzeniem 
pasażera.

8) Motocykl musi być wyposażony w fabryczne lusterka.  Dopuszcza się motocykl, gdzie 
fabryczne lusterka boczne, są najszerszym elementem motocykla i tworzą jego obrys.  
Dopuszcza się rozwiązanie aby lusterka boczne były zintegrowane z owiewką i  nie 
stanowiły odrębnego elementu.

9) Motocykl  w dniu odbioru musi posiadać 100% płynów eksploatacyjnych (pełen zbiornik 
paliwa, smary, oleje).

10)Do każdego motocykla musi być dostarczone następujące wyposażenie:

a) kombinezon motocyklisty (kurtka+spodnie) - 2 szt,
b) 2 pary butów, 
c) 2 pary rękawic,
d) kask z zestawem łączności podkaskowej - 2 szt.

  Rozmiary ww. wyposażenia zostaną określone po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Oznakowanie i kolorystyka motocykla musi:

1) Posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli 1.
2) Musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

3) Parametry folii  muszą zapewniać  możliwość  jej  demontażu bez uszkodzeń powłoki 
lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

4) Szczegółowe  parametry  geometryczne  oznakowania  zostaną  określone  przez 
Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych 
wymiarów.

5) Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:
a) Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru 
niebieskiego i białego 2 generacji,
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b)  Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8  do 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  lipca  2002  r.  w  sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami)

6) Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać 
się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 1

Barwa materiału
Współrzędne punktów narożnych Wartość współczynnika 

luminacji 
1 2 3 4

Srebrny 
metalik

X 0,311 0,303 0,311 0,319
0,25 ÷ 0,40

Y 0,321 0,329 0,337 0,329

Tabela 2

Barwa materiału

Współrzędne punktów narożnych Minimalne 
wartości 

współczynnika 
luminacji

1 2 3 4

Biała
x 0,355 0,305 0,285 0,335

0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Niebieska
x 0,078 0,150 0,210 0,137

0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038

3. Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym.
1) Na motocyklu „RD" należy zamontować:
a) W  przedniej  części  motocykla  po  bokach  dwie  lampy  niebieskie  błyskowe 

kierunkowe, stroboskopowe lub ledowe o kącie widoczności min. 120° oraz dwie 
lampy  czerwone  błyskowe  kierunkowe,  stroboskopowe  lub  ledowe  o  kącie 
widoczności  min.  120°.  Lampy  niebieskie  i  czerwone  musza  mieć  taką  samą 
konstrukcję.

b) W  części  tylnej  motocykla  za  siedzeniem  wysuwany  maszt  teleskopowy 
z umieszczoną na górze ostrzegawczą niebieską lampą błyskową stroboskopową 
lub ledową emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich kierunkach wokół 
jej  osi  pionowej  oraz  umieszczoną  centralnie  z  tyłu  czerwoną  lampę  błyskową 
kierunkową,  stroboskopową  lub  ledową  widoczną  co  najmniej  z  tyłu  motocykla. 
Lampy niebieskie i czerwone musza mieć taką samą konstrukcję.

c) Po bokach dwa głośniki skierowane w kierunku jazdy motocykla równolegle do jego 
podłużnej osi symetrii, urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny 
poziom  ciśnienia  akustycznego  wg  krzywej  korekcyjnej  A  mierzony  całkującym 
miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego koła 
motocykla  musi  zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A),  dla  każdego 
rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulamin 28 EKG ONZ,

d) Głośniki  muszą spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg 
normy PN-EN 60529:2003. 

e) Zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe umożliwiające:
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− przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies", 
− sterowania sygnalizacją świetlną, 
− sterowanie  urządzeniem  rozgłoszeniowym.  Urządzenie  rozgłoszeniowo-

alarmowe  musi  zapewniać  obsługę  w  czasie  jazdy  bez  odrywania  rąk  do 
kierownicy.  Dopuszcza  się  zmianę  tonu  sygnału  uprzywilejowania:  „Le-on", 
„Wilk", „Pies" poprzez klakson motocykla.

f) Mikrofon  zintegrowany  z  manipulatorem  obsługującym  sygnały  świetlne 
i dźwiękowe uprzywilejowania w ruchu zamocowany w miejscu łatwo dostępnym 
dla kierującego. Dopuszcza się rozwiązanie, gdzie sterowanie sygnalizacją świetlną 
dźwiękową odbywa się za pomocą manipulatora umieszczonego bezpośrednio na 
kierownicy, a sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym odbywa się z manipulatora 
z wbudowanym mikrofonem. Mikrofon do podawania komunikatów słownych trzeba 
zamontować w takim miejscu, aby zapewnić kierującemu motocyklem maksymalne 
bezpieczeństwo, łatwość obsługi oraz odpowiednia ergonomię.

2) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi 
spełniać następujące warunki:
a) włączenie  sygnalizacji  dźwiękowej  musi  pociągać  za  sobą  jednocześnie 

włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości 
włączenia  samej  sygnalizacji  dźwiękowej,  tj.  bez  równoczesnej  sygnalizacji 
świetlnej),

b) włączenie  sygnalizacji  świetlnej  koloru  czerwonego  musi  pociągać  za  sobą 
jednoczesne włączenie sygnalizacji  świetlnej  w kolorze niebieskim (nie  może 
być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego),

c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji  
dźwiękowej),

d) włączenie  lamp  uprzywilejowania  pojazdu  w  ruchu  drogowym  musi  być 
sygnalizowane lampką kontrolną,

e) włączenie  urządzenia  rozgłaszającego  musi  przerywać  emisję  dźwiękowych 
sygnałów  ostrzegawczych,  zaś  jego  wyłączenie  powodować  dalszą  pracę 
sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku 
ze stacyjki pojazdu.

III. WYMAGANIA MOTOCYKLA BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD
ADAPTACJE NA WERSJĘ „RD

Lp. Wyszczególnienie J.m. Wymagane parametry

1 Rodzaj silnika -
czterosuwowy  z  zapłonem 
iskrowym  (wyposażony  w 
co  najmniej  2  cylindry  i 
wtrysk  paliwa  sterowany 
elektronicznie)

2 Pojemność skokowa silnika cm3 1000 w ujęciu handlowym

3 Moc silnika kW min  72 wg  danych 
homologacyjnych  

4 Prędkość maksymalna km/h min 200
5 Rozrusznik - elektryczny
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6 Skrzynia biegów - manualna

7 Przeniesienie napędu na tylne koło - wał  kardana,  łańcuch, 
pasek zębaty

8 Akumulator 12V żelowy lub AGM - wymagany

9   Motocykl wyposażony w co najmniej wskaźnik poziomu paliwa  lub 
kontrolkę rezerwy

- wymagane

10 Obrotomierz - wymagany

11 Zegar + dzienny licznik kilometrów - wymagany

12
Zawieszenie-  (tył)   z  regulowaną  siła tłumienia  w  warunkach 
drogowych przez kierującego 

(dopuszcza się regulowanie napięciem wstępnym sprężyny) 
-

wymagane

13 Autoalarm z pilotem - wymagany

14 Podgrzewane manetki  (działanie tylko przy włączonym zapłonie) - wymagane

15
Układ hamulcowy wyposażony  w 2 tarcze  hamulcowe z przodu, 
oraz  min  1   tarczę  hamulcową   z  tyłu,  oba  układy  hamulcowe 
wyposażone w ABS, (opcjonalnie układ hamulcowy zintegrowany)

-
wymagane

16 Lusterka boczne fabryczne szt. 2
17 Blokada kierownicy - wymagana

18 Gniazdo  zapalniczki  samochodowe  zasilane  bez  względu  na 
położenie włącznika zapłonu o min. prądzie 10A .

szt. 1

19
Półowiewka  lub owiewka  osłaniająca kierującego przed wiatrem z 
szybą

- wymagane

20 Gmole lub crashpady - wymagane

21 Opony o  profilu  szosowym  nie  starsze  niż  52  tygodnie  od  daty 
odbioru -

wymagane

22 Podnóżek centralny i boczny - wymagany

23 Kufer boczny poj. min. 20 litrów szt. 2

24 Kufer centralny poj. min. 20 litrów szt. 1

25

Reflektor  dalekosiężny /szperacz/  z żarówką H1 lub H3 o mocy 
min.  55  W,  zasilany  z  gniazd,  o  których  mowa  w  pkt  18,  z 
przewodem spiralnym o dług.  5  mb w stanie  rozciągniętym,  lub 
montaż  latarki  LED  wraz  ze  stacją  dokującą  z  z  możliwością 
odłączenia zasilania stacji od motocykla w sposób nie zakłócający 
pracy innych urządzeń zainstalowanych na motocyklu

-
wymagany

26

Apteczka  samochodowa,  w  której  skład  wchodzą,  co  najmniej: 
rękawice lateksowe- 3 pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów 
bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 
cm - 1 opakowanie (100 sztuk), bandaże dziane 2 m x 10 cm 5 
sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 15 cm- 2 sztuki, woda utleniona 
(100  ml)-  1  flakon,  folia  termoizolacyjna-  1  sztuka,  opatrunki 
hydrożelowe-3  sztuki,  rurka  ustno-gardłowa  (do  sztucznego 
oddychania)-1 sztuka, preparat dezynfekcyjny- 1 sztuka.

- wymagana

27
Stalowa  podstawa  kołyskowa  do  obsługi  motocykla  (1  na  10 
motocykli) -

wymagana

28 Zestaw podręcznych fabrycznych narzędzi - wymagany

29 Minimum  jedna  Autoryzowana  Stacja  Obsługi  motocykli  w 
województwie zachodniopomorskim wymagane
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Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów 
na:
-  zespoły  i  podzespoły  mechaniczne,  elektryczne i  elektroniczne, 
kombinezon motocyklisty oraz wyposażenie min. 24 miesiące,
-oznakowanie pojazdu min. 60 miesięcy,
-sygnalizację  uprzywilejowania  w  ruchu  (urządzenia  sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej) min. 24 miesiące,

- wymagana

31
3    Gwarancja na motocyklowy system łączności radiotelefonicznej min. 

36 miesięcy (nie dotyczy akumulatorów) - wymagana

32
Rok produkcji 2013 - wymagany

IV.  WYMAGANIA  FUNKCJONALNO-TECHNICZNE  DLA  MOTOCYKLOWEGO 
SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ.

1. Minimalne ukompletowanie motocyklowego systemu łączności radiotelefonicznej.
1) Radiotelefon na pasmo pracy 148-174 MHz.
2) Moduł współpracujący z bezprzewodowym manipulatorem noszonym.
3) Akumulator  (w  przypadku  zastosowania  dodatkowego  źródła  zasilania 

dedykowanego  dla  środków  łączności)  zapewniający  źródło  zasilania  zestawu 
instalowanego  na  motocyklu  i  spełniający  wymagania  opisane  w  dalszej  cześci 
OPZ.

4) Antena na pasmo 164-174 MHz.
5) Bezprzewodowy przycisk nadawania PTT montowany na kierownicy motocykla,
6) Manipulator bezprzewodowy noszony dla motocyklisty.
7) Ładowarka  do  ładowania  akumulatorów  manipulatora  bezprzewodowego 

noszonego zasilana z napiecia sieciowego 230 V oraz z gniazda motocyklowego 12 
V.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  osobnej  ładowarki  do  baterii 
akumulatorów  oprócz  wymaganej  ładowarki  do  ładowania  akumulatorów  bez 
konieczności wyjmowania z bezprzewodowego manipulatora noszonego.

8) Mikrofonogłośnik.
9) 2  kpl.  zestawów  mikrofonowo-słuchawkowych  przeznaczonych  do  montażu  w 

dwóch kaskach motocyklowych,.
10)Dokumentacja  wykonana  w  języku  polskim  zawierająca  szczegółowe  instrukcje 

montażu  i  obsługi  każdego  z  elementów  motocyklowego  systemu  łączności 
radiotelefonicznej.

11) 18 Kpl.zestawów do programowania i strojenia zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w  dalszej  cześci  OPZ  Wymagania  funkcjonalno-techniczne  dla  motocyklowego 
systemu łącznosci radiotelefonicznej akapit I. Wymagania funkcjonalno-techniczne 
dla radiotelefonu i modułu. L.p.8.

2. Założenia ogólne
1) Motocyklowy system łączności radiotelefonicznej zapewni możliwość prowadzenia 

korespondencji radiowej z radiotelefonu umieszczonego na motocyklu za pomocą 
bezprzewodowego manipulatora noszonego przez motocyklistę.

2) Zespół nadawczo-odbiorczy radiotelefonu, lokalny panel sterujący radiotelefonem 
oraz moduł współpracujący z manipulatorem bezprzewodowym noszonym, muszą 
być  mocowane  do  konstrukcji  motocykla  w  sposób  bezpieczny  z  zachowaniem 
homologacji pojazdu.

3) Zespół  nadawczo-odbiorczy,  lokalny  panel  sterujący  radiotelefonem oraz  moduł 
współpracujący z manipulatorem bezprzewodowym noszonym, muszą znajdować 
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się w jednej zamkniętej obudowie z zapewnieniem łatwego i szybkiego dostępu do 
lokalnej manipulacji.

4) Bezprzewodowy  przycisk  nadawania  PTT,  mocowany  na  kierownicy  motocykla 
w sposób bezpieczny dla użytkownika z zachowaniem homologacji pojazdu, musi 
umożliwić  załączenie nadawania radiotelefonu bez odrywania  ręki  od kierownicy 
(w rękawicy motocyklowej).

5) Bezprzewodowy  przycisk  nadawania  PTT  nie  może  powodować  zakłóceń 
(np. niedozwolonego  nadawania,  pogorszenia  odbioru  itp.)  w  pracy  innych 
użytkowników motocyklowych systemów łączności radiotelefonicznej.

6) Manipulator  bezprzewodowy  noszony  zapewni  możliwość  prowadzenia 
korespondencji radiowej z radiotelefonu umieszczonego na motocyklu w odległości 
do min. 100 m od motocykla.

7) Manipulator bezprzewodowy noszony dla motocyklisty musi zapewnić niezakłócone 
sterowanie tylko dedykowanym dla niego zestawem umieszczonym na motocyklu w 
przypadku  gdy  w  zasięgu  pracuje  minimum  10  innych  użytkowników 
motocyklowych  systemów  łączności  radiotelefonicznej  (wybór  automatyczny  lub 
ręczny przez użytkownika np. pokrętłem lub przyciskiem).

8) Manipulator bezprzewodowy noszony musi zapewnić prawidłową współpracę
z mikrofonogłośnikiem. 

9) Mikrofonogłośnik  musi  zawierać:  przycisk  nadawania  PTT,  mikrofon,  głośnik  i 
złącze do podłączenia zestawu podkaskowego. 

10)Zestaw podkaskowy zapewni pełną zrozumiałość korespondencji głosowej podczas 
jazdy motocyklem z prędkością do 160 km/h w hałasie dochodzącym z otoczenia 
na poziomie 100 dB(A).

11)Dołączenie  lub  odłączenie  zestawu  podkaskowego  musi  powodować 
natychmiastowe przełączenie odpowiednio toru nadawczo-odbiorczego na zestaw 
podkaskowy lub mikrofonogłośnik.

12)Instalacja  elektryczna  pojazdu  musi  być  przystosowana  do  zasilania  urządzeń 
łączności  radiowej  a  poziom  przewodowych  zaburzeń  elektrycznych 
i elektromagnetycznych  w  instalacji  nie  może  powodować  zakłóceń  w  pracy 
radiowej z przyłączonymi do nich przewodowymi i bezprzewodowymi urządzeniami. 
Zamawiający  określa  sposób  i  wymóg  ekranowania  instalacji  elektrycznej 
motocykla. Musi ona być zgodna z normami PN-ETS 300 683, PN-ETSI EN 301 
489-1,  PN-ETSI  EN  301  489-5.Wykonawca  musi  podjąć  również  wszelkie  inne 
czynności  zapewniające  spełnienie  zapisu  w  SIWZ  określonego  w  punkcie  12 
założenia ogólne. 

13)Umiejscowienie  anten  musi  zapewniać  im  właściwą  przeciwwagę 
elektromagnetyczną oraz gwarantować dookolną charakterystykę promieniowania. 
Lokalizacja  miejsc  instalacji  anten  musi  gwarantować  właściwą  separację  od 
zakłóceń  elektromagnetycznych  generowanych  przez  pokładowe  urządzenia 
elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148-174 MHz, 
380-400 MHz, 450-470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych 
przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA na terenie Polski (obecnie jest 
to  zakres  900-2200  MHz),  oraz  w  pasmach  pracy  GPS  i  zastosowanych 
bezprzewodowych  urządzeń  łączności.  Każde  zamontowane  w  pojeździe 
urządzenie  elektryczne  nie  będące  środkiem  łączności  powinno  spełniać 
wymagania  w  zakresie  kompatybilności  elektromagnetycznej  i  czystości  widma 
radiowego ze szczególnym uwzględnieniem ww.  częstotliwości  pracy.  Fabryczne 
wyposażenie  pojazdu  oraz  urządzenia  wyposażenia  sygnalizacyjnego  w 
szczególności  urządzenia  uprzywilejowania  w  ruch  drogowym,  nie  mogą 
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powodować zakłóceń łączności radiowej.
14)Instalację środków łączności na motocyklu wykona Wykonawca. Środki łączności 

muszą  być  mocowane  do  konstrukcji  motocykla  w  sposób  bezpieczny 
z zachowaniem homologacji pojazdu.

15)Instalację  zestawu  podkaskowego  w  kaskach  wykona  Wykonawca.  Instalacja 
zestawu musi  być  wykonana w sposób bezpieczny z zachowaniem homologacji 
kasków.

16)Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące instalacji łączności radiowej 
muszą zawierać się w cenie pojazdu.

17)Zamawiający wymaga aby zapewnić możliwość 8 godzin pracy środków łączności 
przy  wyłączonym  silniku  motocykla  i  innych  dodatkowych   urządzeń  z  zakresu 
wyposażenia  motocykla  lub  wyposażenia  policyjnego (światła  pozycyjne,  światła 
niebieskie, RMP inne).Dotyczy to także rozwiązania instalacji elektrycznej z dwoma 
akumulatorami (akumulator bazowy + akumulator dodatkowy).

18)Zamawiający  dopuszcza  rozdzielny  montaż  zespołu  nadawczo-odbiorczego 
rozdzielnie  od  jego źródła  zasilania  pod warunkiem ,że  zestaw będzie  posiadał 
własne (dodatkowe) źródło zasilania.

19)Zamawiający ze względu na inne wykorzystanie kufra motocykla  nie  przewiduje 
montażu w nim zespołu nadawczo-odbiorczego.

20)Zamawiający  dopuszcza  aby  kaski  były  dostarczone  z  już  zamontowanym 
systemem mikrofonowo-słuchawkowym.

21)Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  mikrofonu  dynamicznego  ,,na  pałąku”o 
parametrach co  najmniej takich samych jak mikrofonu kostnego.

22)Zamawiający  dopuszcza  montaż  modułu  współpracującego  z  radiotelefonem  w 
innym miejscu niż panel sterowania radiotelefonem pod warunkiem, że urządzenia 
będą mocowane do konstrukcji  motocykla w sposób bezpieczny z zachowaniem 
homologacji pojazdu.

23)Zamawiający przewiduje montaż i wykorzystywanie również innych radiotelefonów 
lub modułów GSM niż wskazane w SIWZ.

24)Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na trwałym montażu mikrofonu na 
pałąku do jednej ze słuchawek, z możliwością serwisowania przez producenta lub 
przedstawiciela producenta z zachowaniem ECE 22-05 dla oferowanego modelu 
kasku.  

3. Dokumentacja
1) Musi  zawierać  szczegółową  instrukcję  montażu  i  obsługi  każdego  elementu 

motocyklowego systemu łączności radiotelefonicznej.
2) Musi zapewniać użytkownikowi korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia 

lub przy ograniczonym wsparciu ze strony lokalnych specjalistów.
3) Musi  zawierać  pełny  opis  techniczny  motocyklowego  systemu  łączności 

radiotelefonicznej  zawierający  m.in.  schematy  elektryczne,  instrukcję 
programowania i strojenia.

4) Musi być w języku polskim.

4. Szkolenia
1) Przeszkolonych  zostanie  2  oddelegowanych  pracowników  personelu 

Zamawiającego,  odnośnie  zagadnień  dot.  dostarczanych  urządzeń,  a  w 
szczególności w zakresie:
− podstawowej wiedzy o budowie,
− parametrów techniczno-funkcjonalnych, 
− instalacji dostarczonych urządzeń,
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− programowaniu (strojeniu),
− obsłudze technicznej,
− serwisowaniu.

2) Szkolenie w ww. zakresie będzie trwało minimalnie 8 (osiem) godzin zegarowych,  
przy czym zajęcia  będą prowadzone w dni  robocze po maksymalnie  8 (osiem) 
godzin dziennie.

3) Zakres  szkolenia  musi  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego, 
przy  czym  Wykonawca  na  minimum  20  (dwadzieścia)  dni  przed  terminem 
rozpoczęcia  zajęć  dydaktycznych  realizowanych  w  ramach  szkolenia,  prześle 
Zamawiającemu  harmonogram  szkolenia  (zawierający  zakres,  termin  i  miejsce 
szkolenia, oraz miejsce zakwaterowania uczestników).

4) W przypadku gdyby minimalny czas określony w pkt 2 okazał się niewystarczający 
w celu realizacji tematów związanych z programem szkolenia, Wykonawca na swój 
koszt  zapewni  zakwaterowanie  dla  uczestników szkolenia  w  celu  zrealizowania 
zagadnień zawartych w pkt.1

5) Osobą  upoważnioną,  ze  strony  Zamawiającego,  do  zatwierdzenia  powyższego 
harmonogramu jest Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.

6) Zajęcia  praktyczne  w  zakresie  programowania,  strojenia  i  obsługi  technicznej 
realizowane  będą  na  stanowiskach  wyposażonych  w  sprzęt  wymagany  do 
prawidłowej realizacji ww. czynności (max. 2 osoby / stanowisko).

7) Podczas szkolenia, w ramach zajęć dydaktycznych, Wykonawca zrealizuje na swój 
koszt instalację modelową motocyklowego systemu łączności radiotelefonicznej.

8) Każda  osoba  biorąca  udział  w  szkoleniu  otrzyma  komplet  dokumentacji 
szkoleniowej  w  języku  polskim  oraz  zaświadczenie  potwierdzające  fakt 
uczestnictwa w szkoleniu.

9) Szkolenie zostanie przeprowadzone w Polsce.
10)Całkowite  koszty  szkolenia,  włączając  koszty  dokumentacji,  zakwaterowania  i 

wyżywienia pokryje Wykonawca.
11)Całe szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim
12)Wykonawca  przedstawi  protokół  z  przeprowadzonego  szkolenia.  Do  protokółu 

należy dołączyć podpisaną listę osób uczestniczących w szkoleniu.

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMBINEZONU MOTOCYKLISTY

1. Kombinezon motocyklisty
1) Kombinezon  motocyklisty  jest  przeznaczony  do  użytkowania  przez  policjanta 

motocyklistę w okresie od wiosny do późnej jesieni. Składa się z kurtki i spodni. 
Powinien być funkcjonalny i zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien być wykonany
z wodoodpornego materiału z włókien poliamidowych (np. tkanina typu cordura 600 
D lub równoważna) lub poliestrowych w kolorze ciemnogranatowym z membraną 
paroprzepuszczalną. Materiał musi posiadać wysoką wytrzymałość na rozdarcie
i ścieranie. W miejscach osłanianych protektorami tkanina wierzchnia kombinezonu 
musi  być  dodatkowo wzmocniona tkaniną z włókien  poliamidowych  (np.  tkanina 
typu  cordura  1000  D  lub  równoważna)  lub  poliestrowych  o  bardzo  wysokiej 
wytrzymałości na rozdarcie i ścieranie. Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien być 
wodoszczelny, nieprzewiewny i oddychający. Szwy decydujące o wodoszczelności 
muszą  być  zabezpieczone  za  pomocą  taśm  uszczelniających,  Ochraniacze 
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(protektory) na szczególnie wrażliwe części ciała (kręgosłup, biodra, nerki, łokcie 
kolana, barki/ramiona) muszą posiadać Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa CE.

2) Opis  podstawowych  cech  użytkowych.  Kombinezon  (kurtka  i  spodnie)  powinien 
charakteryzować się:
a) dobrą układalnością,
b) odpornością na deformację,
c) wodoszczelnością, nieprzewiewnością i paroprzepuszczalnością,
d) stabilnością kształtów po praniu,
e) trwałą odpornością wybarwień,
f) niezawodnością zastosowanych rodzajów zapięć,
g) estetycznym wykonaniem – elementy kurtki i podpinki ocieplającej powinny być 

łączone za pomocą szycia,  szwy powinny być  ciągłe,  wytrzymałe,  wykonane 
prawidłowo (bez marszczeń i wyciągnięć), z prawidłowym wiązaniem ściegu w 
szwie  Wszystkie  szwy  na  początku  i  końcu  powinny  być  zamocowane 
przeszyciem wstecznym, celem zabezpieczenia przed pruciem

3) Wymagania dla dodatków
a) napisy odblaskowe haftowane nitką odblaskową,
b) wypustki  odblaskowe ze sznureczkiem powinny być  wykonane  ze  srebrnego 

materiału  odblaskowego,  zgodnego  z normą  PN–EN  471:2008,  klasa  II 
materiału,

c) taśma  odblaskowa  powinna  być  wykonana  ze  srebrnego  materiału 
odblaskowego, zgodnego z normą PN–EN 471:2008, klasa II materiału, 

d) dla wszystkich elementów odblaskowych:
− odporność na pranie zgodnie z normą PN-EN 6330:2002,
− 50 cykli pralniczych w temp. 40°C,
− 30 cykli pranie chemiczne,
− odporność na ścieranie zgodnie z normą PN-EN 471:2008 wartość  – nie 

mniej niż 5000 cykli,
e) wymagane właściwości dla materiałów podstawowych i dodatków powinny być 

potwierdzone aktualnymi  certyfikatami,  zaświadczeniami o wynikach badań w 
laboratoriach badawczych,

f) szwy decydujące o wodoszczelności powinny być zabezpieczone za pomocą  
taśm uszczelniających, przy czym taśmy: 

− muszą  być  umieszczone  w  ten  sposób,  że  szew  znajduje  się  pośrodku 
taśmy,

− muszą mieć minimalną ilość połączeń,
− nie mogą mieć żadnych połączeń szytych,
− nie mogą wykazywać jakichkolwiek oznak odklejania się.

4) klasyfikacja jakości - ocenę jakości należy przeprowadzić wg normy
PN–P–84507:1985, dopuszcza się wyłącznie kurtki i spodnie wykonane w I stopniu 
jakości,dopuszczalne  błędy -  charakterystyka  dopuszczalnych  błędów i  ich  ilość 
powinna być zgodna z normą PN–P–84507:1985, dopuszczalność sztukowania w 
wyrobie: nie dopuszcza się sztukowania elementów.

5) wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  użytkowania:  wyroby  powinny  być 
wykonane z materiałów spełniających wymagania  Rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia  06  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  znakowania  produktów 
włókienniczych (Dz. U. Nr 81 poz. 743 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami.

6) konstrukcja kurtki i spodni powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania (nie 
powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów).

7) dokumenty odniesienia:
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a) PN-EN 13595-1:2005 – Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów Kurtki, 
spodnie oraz ubiory jedno lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne.

b) PN-EN  1621-1:1999  –  Odzież  ochronna  dla  motocyklistów  zabezpieczająca 
przed skutkami uderzeń mechanicznych  Wymagania i metody badań dla ochron 
przeciwuderzeniowych

c) PN-EN  1621-2:2005  –  Odzież  ochronna  dla  motocyklistów  zabezpieczająca 
przed skutkami uderzeń mechanicznych --  Część 2:  Ochraniacze pleców dla 
motocyklistów -wymagania i metody badań

2. Kurtka 
1) Kurtka powinna posiadać:

a) wyjmowane  anatomiczne  ochraniacze  (protektory)  osłaniające  kręgosłup,  łokcie, 
barki wykonane udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów,

b) z  przodu zamek błyskawiczny zapinany na całej  długości  kurtki  przykryty  listwą 
(plisą) zapinaną na całej długości na napy lub taśmę samosczepną (rzepy),

c) kołnierz  –  stójkę  zapinany  na  zatrzaski  lub  taśmę  samoczepną.  Wykończenie 
kołnierza z surowców zapewniających miękki i przyjemny kontakt ( np. z neoprenu 
lub równoważnego),

d) w przodach cięte dwie dolne kieszenie, obszyte wewnątrz podszewką; zapinane na 
zamek błyskawiczny o długości około 18 +/- 2 cm,

e) na  lewym  przodzie  pod  plisą  przy  zamku  błyskawicznym  kieszeń  pionową, 
wpuszczaną, zamkniętą zamkiem błyskawicznym,

f) od strony wewnętrznej po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń wpuszczaną, 
zapinaną na zamek błyskawiczny,

g) od strony wewnętrznej po prawej  stronie na wysokości  piersi  kieszeń nakładana 
(naszywana)  na  telefon  komórkowy  wykonana  z  tkaniny  zasadniczej,  kieszeń 
zapinana patką na układ taśm samoszczepnych, zamawiający dopuszcza kieszeń 
wpuszczaną  po  prawie  stronie,  zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  zamka 
błyskawicznego,

h) u  dołu  kurtki  na  obu  bokach  paski  ściągające  przechodzące  przez  plastykowe 
oczko  z  długością  regulowaną  za  pomocą  taśmy  samosczepnej,  zamawiający 
dopuszcza  paski  ściągające,  które  poprzez  konstrukcję  ściągają  samoczynnie 
obwód dolny kurtki dopasowując go do sylwetki użytkownika,

i) z  tyłu  poniżej  linii  pasa dół  tyłu  kurtki  lekko poszerzony.  Całkowita  długość tyłu  
kurtki przykrywa cały karczek spodni przy założonym pasie na kurtce, 

j) w  tyle  kurtki  od  strony wewnętrznej  na  linii  pasa  wszyty  na  taśmie  elastycznej 
mocny zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie spodni,

k) na dole kurtki wydłużony i usztywniony pas tylny, ochraniający nerki i zapewniający 
szczelne przyleganie kurtki,

l) dopinaną  na  zamki  błyskawiczne  podpinką  ocieplającą  z  rękawami,  stanowiącą 
integralną część kurtki, wykonaną z ociepliny składającej się włókniny ocieplającej, 
umieszczonej  między  dwiema  warstwami  tkaniny  podszewkowej  w  kolorze 
czarnym. Podpinka jest pikowana,

m) u dołu kurtki 4 podtrzymywacze pasa głównego o długości (światło) 7 cm (± 0.3 cm) 
i  szer.  3  cm  (±  0,3  cm)  służące  do  zamocowania  pasa  służbowego  z 
wyposażeniem. Podtrzymywacze muszą być wzmocnione i  zabezpieczone przed 
wyrwaniem i odpruciem, 

n) rękawy  wszywane  z  regulacją  obwodu  mankietu  za  pomocą  patki  z  taśmą 
samosczepną,  w  szew rękawa  wszyty  pionowo  zamek błyskawiczny  o  długości 
około 25 cm, licząc od dolnej krawędzi rękawa, umożliwiający regulację obwodu 
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rękawa na przedramieniu,
o) naramienniki  zapinane  przy  pomocy  nap,  służące  do  nasuwania  pochewek  z 

oznaczeniem stopnia – wymiary pochewek:  długość – 110 mm; szer.  węższego 
końca – 43 mm; szer. szerszego końca – 47 mm,  szersza część naramiennika 
powinna być wszyta od strony ramienia a węższa zapinana na napę od strony szyi,

p) na wysokości lewej piersi przodu umieszczony centralnie napis POLICJA w kolorze 
srebrnym haftowany nitką odblaskową.

q) na  plecach  napis  POLICJA  w  kolorze  srebrnym  haftowany  nitką  odblaskową 
umieszczony  centralnie.  napisy  POLICJA  powinny  być  zgodne  z  rys.  1  i  o 
wymiarach zamieszczonych w tabeli 1,

r) na wysokości  klatki  piersiowej  przodu prawego taśmę samosczepną (pętelka)  o 
wymiarach 130 x 25 mm ± 2 mm, służącą do dopinania emblematu z nazwiskiem 

s) na każdym elemencie składowym kurtki (przód, tył, rękawy) odblaskowe elementy 
w kolorze srebrnym (naszywane taśmy, wszywane w szwy lamówki), poprawiające 
widoczność kurtki, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowo nocnej,

t) całość kurtki wykończona jest podszewką pikowaną. 

Rysunek 1. Wzór napisu Policja

Tabela 1. Wymiary napisu POLICJA

Lp. Na plecach [mm]
Z  przodu  na  klatce 
piersiowej [mm]

A – wysokość 70 ± 2 22 ± 2
B – szerokość 275 ± 2 95 ± 2
C – grubość liter 15 ± 1 5 ± 1

3. Spodnie motocyklisty (spodnie długie z przedłużonym stanem w pasie, cięte na 
linii kolan)

Spodnie powinny posiadać:
1) wyjmowane  anatomiczne  ochraniacze  (protektory)  osłaniające  biodra  i  kolana 

wykonane udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów,
2) siedzenie  wzmocnione  owalnymi  łatami,  zamawiający  dopuszcza  spodnie 

13



wykonane bez siedzenia wzmocnionego owalnymi łatami,
3) w  przodzie  spodni  umieszczone  dwie  kieszenie  cięte,  zamykane  na  zamek 

błyskawiczny,
4) elastyczne  wstawki  z  tkaniny  rozciągliwej  nad  kolanami  oraz  poniżej  pasa 

nerkowego  umożliwiające  dopasowanie  spodni  do  sylwetki  motocyklisty, 
zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających 
swobodne zginanie kolana bez elastycznej wstawki z tkaniny rozciągliwej,

5) boki  spodni  z  wzdłużnymi  wycięciami  wentylacyjnymi  zamykanymi  na  zamek 
błyskawiczny, o długości co najmniej 20 cm,

6) z  boków  nogawek  po  stronie  zewnętrznej  u  dołu  wszyty  zamek  błyskawiczny 
długości co najmniej 20 cm w sposób umożliwiający regulację obwodu nogawki.  
Zamek  jest  przykryty  listwą  zapinaną  na  taśmę  samoczepną,  zamawiający 
dopuszcza zamiast  listwy pokrywającej  zamek błyskawiczny takie  uszczelnienie, 
które zapewni wodoszczelność całych spodni,

7) obwód nogawki u dołu regulowany patką z taśmą samosczepną,
8) z  przodu pasek ściągający z  zapięciem na plastykową klamrę.  Między pasek a 

spodnie wszyty zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki,
9) wypinane  szelki  wykonane  z  tkaniny  oraz  taśmy  elastycznej/gumy  z  regulacją 

długości za pomocą plastykowych klamer,

10)szelki  do spodni  musza być  odpinane aby w sezonie  letnim można było  pełnić 
służbę w  spodniach wraz z koszula służbową

11)na  widocznych  częściach  spodni  (przód,  tył,)  odblaskowe  elementy  w  kolorze 
srebrnym  (naszywane  taśmy,  wszywane  w  szwy  lamówki),  poprawiające 
widoczność kurtki, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowo nocnej,

12)całość  spodni  wykończona  jest  podszewką  pikowaną,  z  dopinaną  na  zamki 
błyskawiczne podpinką ocieplającą. Podpinka ocieplająca stanowi integralną część 
spodni.  Wykonana  jest  z  ociepliny  składającej  się  włókniny  ocieplającej, 
umieszczonej  między  dwiema  warstwami  tkaniny  podszewkowej  w  kolorze 
czarnym, podpinka jest pikowana.

4. Rękawice motocyklisty 

1) Pięciopalcowe, wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym, przystosowane do 
temp powietrza +15˚C Zapinane na suwak oraz dodatkowo pasek do ściągania w 
górnej  części  rękawicy,  co  powoduje  usztywnienie  nadgarstka.  Na  zewnętrznej 
stronie  rękawicy  dodatkowa  nakładka antypoślizgowa i  wzmocnienia  osłaniające 
kostki  oraz stawy palców po stronie zewnętrznej.  Na palcu wskazującym prawej 
rękawicy  element  służący  do  wycierania  wody  z  szyby  kasku.  Rękawice 
wyposażone  w  oddychającą  membranę  zapewniającą  wodoszczelność. 
Wykończenie  wewnątrz  (wyściółka)  zapewniające  dobrą  izolację  cieplną  oraz 
zapobiegające  poceniu  się  dłoni.  Wielkość  wkładu  dopasowana  do  wielkości 
rękawiczek.  Czubki  palców  wkładu  połączone  z  czubkami  palców  rękawiczki. 
Konstrukcja rękawic zapewniająca swobodne poruszanie palcami. Łączenie części 
składowych  jednakowe  pod  względem  sposobu  szycia,  rodzaju  szwu  i  ściegu. 
Rękawice motocyklisty muszą być wyposażone w elementy odblaskowe w kolorze 
srebrnym, na mankietach odblaskowy napis ,,POLICJA”.
Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowa nakładka antypoślizgowa ma znajdować się 
na wewnętrznej stronie rękawicy. Zamawiający dopuszcza stosownie wykończenia 
skórą z zastrzeżeniem, iż wykończenie to ma zapewnić antypoślizgowość rękawicy,
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Zamawiający dopuszcza zamknięcia typu „rzep” zamiast zamka błyskawicznego. 
Zapięcie musi zapewnić usztywnienie nadgarstka i wodoszczelność rękawicy.

2) Dokumenty  odniesienia:  PN-EN  13594:2005  –  Rękawice  ochronne  dla 
motocyklistów zawodowych – Wymagania i metody badań.

5. Buty motocyklisty
1) Buty wodoodporne wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym z długą cholewką 

okrywającą łydkę oraz z ochraniaczami na kostki i piszczel. Wewnątrz buta warstwa 
izolacyjno-ochronna  wykonana  z  trójwarstwowego  materiału  włókienniczego  z 
paroprzepuszczalną  membraną.  Szwy  decydujące  o  wodoszczelności  obuwia 
uszczelnione  taśmą  uszczelniającą.  W  bokach  cholewek  na  całej  długości  kryte 
zapięcie  na  zamek  błyskawiczny  przykryty  połą  skóry  z  taśmą  samoczepną  oraz 
dodatkowe zabezpieczenie z zastosowaniem membrany oddychającej zapobiegające 
przedostawaniu się wody do środka buta poprzez zamek błyskawiczny.  Spody buta 
trudno ścieralne z protektorem połączone z cholewką metodą wtrysku. Na wierzchu 
buta  lewego  dodatkowa  nakładka  antypoślizgowa  umożliwiająca  łatwe  operowanie 
dźwignią  zmiany  biegów.  Na  podbiciu  buta  oraz  nad  pietą  wstawki  harmonijkowe 
ułatwiające  zginanie  buta  w  pozycji  do  jazdy.  Buty  motocyklisty  muszą  być 
wyposażone w elementy odblaskowe w kolorze  srebrnym.  Zamawiający dopuszcza 
wyeliminowanie elementu harmonijkowego nad piętą z zastrzeżeniem, że konstrukcja 
buta umożliwi prawidłowe jego zginanie. 

2) Dokumenty  odniesienia:  PN-EN  13634:2005  -  Obuwie  ochronne  do  profesjonalnej 
jazdy motocyklem - Wymagania i metody badań.

6. Kask motocyklisty

1) Kask w białym kolorze wyposażony w tzw łamaną żuchwę z dwiema szybami (biała 
przezroczysta i przyciemniona). Szyby mogą być używane niezależnie od siebie. 
Dopuszcza się możliwość częściowego nasunięcia szyby przyciemnionej na szybę 
przezroczystą.  Z  tyłu  kasku  odblaskowy   napis  POLICJA  o  długości  12  cm, 
wysokości 3 cm.
W  przypadku  zmian  adaptacyjnych  kasku  przez  Wykonawcę  (montaż  zestawu 
podkaskowego) zostanie zachowany atest bezpieczeństwa ECE 22-05.

2) Dokumenty odniesienia: atest bezpieczeństwa ECE 22-05. 
3) Budowa i wyposażenie:

a) Regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej,
b) Zapięcie typu klik lub zatrzask,
c) Szyba jasna odporna na zarysowania, nieparująca,
d) Wewnętrzne wyłożenie wyjmowane w celu prania,
e) Materiał  skorupy  kasku-  ABS  lub  TERMOPLAST,  (dopuszcza  się,  aby  część  

zewnętrzna (skorupa) była wykonana z nowoczesnych materiałów kompozytowych), 
f) Brzegi skorupy kasku wykończone miękkim materiałem zapobiegającym otarciu 

lub zranieniu motocyklisty.
g) Zamawiający  wymaga  dostarczenia  świadectwa  zgodności  z  ECE  22-05 

wystawionego przez jednostkę akredytowaną dla kasku wraz z zamontowanymi 
w nim przez Wykonawcę urządzeniami audio.

h) Zamawiający  dopuszcza  wyposażenie  kasku  w  rozwiązanie,  w  którym  
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obydwie  szyby  są  rozdzielone  tzn.  szyba  przezroczysta  jest  sprzężona  z 
żuchwą,  a  szyba  przyciemniana  jest  zintegrowana  z  kaskiem  i  można  ją 
wysunąć za pomocą suwaka umieszczonego na kasku.

i) Zamawiający  dopuszcza  wyłożenie  kasku  w  niewyjmowane  wyłożenie 
wewnętrzne.

j) Zamawiający  dopuszcza,  aby  część  zewnętrzna  kasku  była  wykonana  z 
nowoczesnych materiałów kompozytowych. 

k) Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  wymiany  szyby  przezroczystej  na 
przyciemnioną  na  postoju  jak  i  również  dopuszcza  możliwość  częściowego 
nasunięcia szyby przyciemnionej na szybę przezroczystą podczas jazdy.

Wymagania  funkcjonalno-techniczne  dla  motocyklowego  systemu  łączności 
radiotelefonicznej. 

I. Wymagania funkcjonalno-techniczne dla radiotelefonu i modułu.

L.p. Opis  radiotelefonu Uwagi

1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe dla radiotelefonu

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów,

1.3 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych),

1.4
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego 

kanału), zgodnie z p. 3.2

1.5
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem nie 

większym niż 30s (programowana indywidualnie dla każdego kanału) ,

1.6
Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i 

minimum 5 skanowanych kanałów),

1.7
Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms,  EEA  40 

ms,

1.8
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia 

poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 V),

1.9 Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), Tony zgodne z 
tabelą nr 1
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1.10
Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana 

programowo na dowolnym kanale),

1.11
Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej blokady szumów 
dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu,

1.12
Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia\modułu maskującego 
korespondencję głosową (skramblera), na zasadzie „Plug-in” (bez lutowania i przecinania 

ścieżek) i pracować wówczas zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ

Należy wskazać 
typy i producenta 
współpracujących 

scramblerów 

1.13 Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 

1.14
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego 

celu przyciskami, 

1.15
Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające po instalacji urządzenia maskującego:

- włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu,
- wybór do pracy dowolnego klucza kodowego,

1.16
Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie 

skanowania, włączenie trybu alarmowego, 

1.17 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku,

1.18 Blokowanie / odblokowanie  radiotelefonu drogą radiową,

1.19 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania,

1.20
Złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi 

urządzeniami  (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem selektywnego wywołania; możliwość 
podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu,

1.21
Zespół nadawczo-odbiorczy, lokalny panel sterujący wraz z własnym źródłem zasilania muszą 

znajdować się we wspólnej obudowie

2 Parametry techniczne ogólne

2.1 Modulacja F3E,

2.2 Minimalny zakres  częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz,

2.3 Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału  0,6 kHz,

2.4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, 

3 Parametry techniczne nadajnika

3.1 Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 2W do 
15 W (tylko w trybie serwisowym),

3.2
Możliwość ustawiania poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w trybie 

serwisowym),

3.3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),

3.4 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz (dla odstępu  12,5 kHz),

3.5
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 

2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),
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3.6 Łączne zniekształcenia modulacji  5% 
przy 1 kHz, 

dewiacja 60% 
wartości 

maksymalnej

3.7 Całkowity przydźwięk i szumy własne  -40 dB,

4 Parametry techniczne odbiornika

4.1
Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 dB i 0,35 V przy SINAD 

wynoszącym 12 dB,
Pomiar zgodnie 
z normą ETSI 
EN 300 086

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W,

4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych  5 % 
przy 1 kHz, 

dewiacja 60% 
wartości 

maksymalnej

4.4
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 

2550 Hz, przy 12,5 kHz,

5 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe modułu współpracującego z manipulatorem 
bezprzewodowym noszonym

5.1 Ilość kanałów pracy  minimum 10,

5.2
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami albo 

w sposób automatyczny”.

5.3
Zapewnienie nadawania i odbioru korespondencji głosowej w sposób uniemożliwiającej 

podsłuchanie przez osoby nieupoważnione,

5.4
Ma umożliwić przyporządkowanie funkcji nadawczo-odbiorczej przypisanej do jednego 

manipulatora bezprzewodowego noszonego,

5.5
Zapewni nadawanie i odbiór korespondencji głosowej z motocykla w sposób bezprzewodowy 

w odległości do min. 100 m od motocykla,

5.6 Moduł musi znajdować się we wspólnej obudowie z radiotelefonem.

5.7

Moduł wraz z radiotelefonem zasilany z własnego źródła zasilania, baterią akumulatorów 
ładowaną z alternatora motocykla i zapewniającą zasilanie przez minimum 8 godzin, przy 

proporcjach nadawania/odbioru/stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 
5%/5%/90% i mocy nadajnika 10 W.

6 Antena 

6.1 Minimalny zakres częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz,  

6.2 WFS  2 (w całym paśmie pracy), 

6.3 Zysk energetyczny   0 dBd,  

6.4 Dopuszczalna moc minimum 30 W,  

6.5 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50,

6.6 Polaryzacja pionowa,

6.7 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej,

7 Bezprzewodowy przycisk PTT

7.1 Ilość kanałów pracy  minimum 10,

7.2 Zapewni włączenie nadawania  tylko dla dedykowanego zespołu N/O radiotelefonu,
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7.3 Zasilanie z baterii (łatwo wymienialnej),

7.4
Informacja o niskim stanie baterii sygnalizowana jest sygnałem akustycznym w słuchawkach 

zestawu podkaskowego lub mikrofonogłośniku. 

8. Zestawy do programowania i strojenia 

8.1
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z 

programowaniem i strojeniem, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę 
wprowadzania zmian,

8.2
Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania do 

wszystkich dostarczonych urządzeń łączności,

8.3
Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu 

danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu,

8.4 Instrukcja serwisowa do każdego kompletu zestawu do programowania i strojenia
Zgodnie z 

wymaganiami w 
zakresie 

dokumentacji

9. Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy

9.1

Urządzenie pasma VHF powinno spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-
1-5: w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 

5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, 
kamieniami klasa 5M2,

9.2
Radiotelefon i moduł (współpracujący z bezprzewodowym manipulatorem noszonym) 

umieszczony w obudowie (mocowanej na motocyklu) pyło-wodoszczelnej (ze stopniem 
ochrony IP 56 wg. normy PN-92/E-08106)

9.3
Obudowa bezprzewodowego  przycisku PTT pyło-wodoszczelna (ze stopniem ochrony IP 67 

wg. normy PN-92/E-08106)

9.4
Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu , modułu współpracującego z 
manipulatorem bezprzewodowym noszonym, bezprzewodowego przycisku PTT 

-250 ÷ +550C,

9.5 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 ÷ +600C,

9.6 Minimalny zakres temperatury składowania -400 ÷ +650C,

10. Wymagania uzupełniające

10.1

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być 
zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219.

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: 
ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. 

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą 
EN 60950-1.

Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-5.

10.2
Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, powinien mieć deklarację zgodności z 

dyrektywą R&TTE.

Tabela nr 1 tonów CTCSS

Częstotliwość [Hz]
62,5 131,8
64,7 136,5
67,0 141,3
69,3 146,2
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71,9 151,5
74,4 156,7
77,0 162,2
79,7 167,9
82,5 173,8
85,4 179,9
88,5 186,2
91,5 192,8
94,8 203,5
97,4 206,5
100,0 210,7
103,5 218,1
107,2 225,7
110,9 229,1
114,8 233,6
118,8 241,8
123,0 250,3
127,3 254,1

II. Manipulator bezprzewodowy noszony dla motocyklisty.

L.p. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe Uwagi

1 Ilość kanałów pracy minimum 10,

2 Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, albo w 
sposób automatyczny

3 Zapewnienie  nadawania  i  odbioru  korespondencji  głosowej  w  sposób  uniemożliwiającej 
podsłuchanie przez osoby nieupoważnione,

4 Zapewnienie współpracy (przewodowej) z mikrofonogłośnikiem,

5 Moc mcz. odbiornika  500 mW.

6
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami,

7 Włączanie nadawania bezprzewodowe i przewodowe

8

Zasilanie  z  baterii  akumulatorów  (łatwo  wymienialnych)  przez  minimum  8  godzin,  przy 
proporcjach  nadawania/odbioru/stanu  gotowości  do  pracy  wynoszących  odpowiednio 
5%/5%/90% i maksymalnej mocy nadajnika Zamawiający dopuszcza doładowanie akumulatora 
dodatkowego  ze  źródła  zewnętrznego  podczas  postoju  motocykla.  Rozwiązanie  to  jest 
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ładowanie akumulatora  na postoju nie spowoduje jego 
wymontowania z pojazdu. 

9 Sygnalizacja niskiego stanu baterii akumulatorów sygnałem akustycznym

10

Ładowarka  jednopozycyjna  zasilana  z  sieci  230  V  ±10%,  50  Hz  ma  zapewnić:(  Wymagania 
Zamawiającego spełni dostawa kompletu do każdego motocykla składającego się z:

1. Ładowarki  jednostanowiskowej  przeznaczonej  do  ładowania  akumulatorów  bez  konieczności  
wyjmowania  z  bezprzewodowego  manipulatora  noszonego  wyposażonej  w  dwa  przewody  do  
zasilania z 230V oraz gniazda motocyklowego 12V.

2. Osobnej  ładowarki  do  ładowania  akumulatorów po wyjęciu  z  bez  przewodowego  manipulatora  
noszonego wyposażonej w dwa przewody do zasilania z 230V oraz gniazda motocyklowego 12V.)

10 a Ładowanie baterii akumulatorów,

10 b Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania,

10 c Możliwość  ładowania  akumulatorów  bez  konieczności  wyjmowania  z  manipulatora 
bezprzewodowego noszonego

11 Ładowarka jednopozycyjna zasilana z gniazda zapalniczki motocykla ma zapewnić:

11 a Ładowanie baterii akumulatorów,

11 b Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania,
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11 c Możliwość  ładowania  akumulatorów  bez  konieczności  wyjmowania  z  manipulatora 
bezprzewodowego noszonego

12 Obudowa pyło-wodoszczelna (stopień ochrony IP 54 wg. Normy PN-92/E-08106)
13 Temperatura pracy: od -25ºC do +55ºC.

14 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.

15 Deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą R&TTE

III. Mikrofonogłośnik

L.p. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe UWAGI

1 Wymagania mechaniczno-funkcjonalne

1.1
Mikrofonogłośnik  współpracujący  z  manipulatorem  bezprzewodowym  noszonym  dla 
motocyklisty  przystosowany  do  podłączenia  zestawu  podkaskowego  poprzez  złącze 
bezpieczeństwa, wyposażony w: głośnik, mikrofon, przycisk PTT, obrotowy klips.

1.2 Odłączenie zestawu podkaskowego musi spowodować natychmiastowe przełączenie toru 
nadawczo-odbiorczego na mikrofonogłośnik.

1.3 Przycisk  PTT  musi  być  aktywny  niezależnie  od  tego,  czy  zestaw  podkaskowy  jest 
podłączony czy też nie.

1.4 Możliwość regulacji poziomu głośności

1.5
Mikrofonogłośnik  łączymy  z  manipulatorem  bezprzewodowym  za  pomocą  przewodu  o 
długości 500 mm a z zestawem podkaskowym spiralnym przewodem o długości ok. 600 mm 
po rozciągnięciu zakończonym złączem (gniazdem) bezpieczeństwa.

1.6 Wszystkie  przewody  łączące  mikrofonogłośnik  z   manipulatorem  bezprzewodowym  dla 
motocyklisty oraz z zestawem podkaskowym powinny być prowadzone w jednym kablu.

1.7 Obudowa pyło-wodoszczelna (stopień ochrony IP 54 wg. Normy PN-92/E-08106)

1.8 Temperatura pracy: od -25ºC do +55ºC.

1.9 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.
2 Wymagania elektryczne:

2.1 Maksymalna moc wyjściowa głośnika: 0,5 W

2.2 Pasmo przenoszenia mikrofonu i głośnika nie gorsze niż: 300÷3000 Hz

IV. Wymagania funkcjonalno-techniczne dla zestawu podkaskowego

L.p. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe UWAGI

1

Wymagania  mechaniczno  –  funkcjonalne  dla  mikrofonu  kontaktowego.  Zamawiający 
dopuszcza użycie, w miejsce mikrofonu kontaktowego, jako równoważnego mikrofonu na 
giętkim wysięgniku. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na trwałym montażu 
mikrofonu  na  pałąku  do  jednej  ze  słuchawek,  z  możliwością  serwisowania  przez 
producenta lub przedstawiciela producenta z zachowaniem ECE 22-05 dla oferowanego 
modelu kasku.

1.1 Obudowa gumowa, sprężysta, zapewniająca stały kontakt mikrofonu z głowa użytkownika.

1.2
Obudowa  bez  ostrych  krawędzi  i  nacieków  musi  umożliwiać  całkowite  schowanie 
dotykającej do głowy części stykowej obudowy mikrofonu i uzyskanie równej płaszczyzny 
wewnętrznej powierzchni czaszy kasku nie powodującej ucisku na czaszkę motocyklisty.

1.3 Mikrofon  wraz  z  obudową  gumową  musi  mieć  możliwość  odłączenia  i  wyjęcia  w  celu 
kalibracji  lub  serwisowania  bez  konieczności  demontażu  pozostających  w  kasku 
słuchawek.
(dopuszcza  się zastosowanie mikrofonu na pałąku trwale zamontowanego do jednej ze słuchawek,  
wtedy  ppkt.  1.3.  w  pkt  IV  Wymagania  funkcjonalno-techniczne  dla  zestawu  podkaskowego  nie  
znajduje  zastosowania  do  ww.  mikrofonu,  natomiast  dla  mikrofonu  kontaktowego  ww.  punkt  ma  
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zastosowanie).

1.4 Temperatura pracy: od -20ºc do +55ºC.

1.5 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.

1.6 Odporność obudowy gumowej na ludzki pot i detergenty.

2 Wymagania elektryczne:

2.1 Zasilanie poprzez złącze akcesoriów z radiotelefonu.

2.2 Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz.

2.3
Płynna  regulacja  poziomu  sygnału  akustycznego  na  wyjściu  mikrofonu  (wzmacniacz 
mikrofonowego) w celu indywidualnego dopasowania do radiotelefonu oraz zapewnienia 
prawidłowej transmisji mowy niezależnie od owłosienia głowy użytkownika.

3 Wymagania mechaniczno – funkcjonalne dla słuchawki

3.1 Dwie słuchawki (równoległe) zapewniające obustronny równoczesny odbiór.

3.2 Temperatura pracy: od -20ºC do +55ºC.

3.3 Oporność obudowy na ludzki pot i detergenty.

3.4 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.

4 Wymagania elektryczne:

4.1 Maksymalna moc wyjściowa: 40 mW.

4.2 Poziom ciśnienia akustycznego: 90±4 dB/1 mW

4.3 Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz.

5 Przewody połączeniowe:

5.1 Wytrzymałe  na  paliwa,  oleje,  smary,  detergenty,  ludzki  pot  oraz  długotrwałe 
promieniowanie słoneczne

5.2

Wytrzymałość  mechaniczna  na  zgięcia:  min.  30  tyś.  zgięć  pod  kątem  80º  w  zakresie 
temperatur  od  -20ºC  do  +55ºC  potwierdzona  badaniami  zakładowymi.  Podczas  testów 
badany przewód powinien znajdować się pod napięciem: +12V/100 mA i być obciążonym 
ciężarem o wadze min 1000 g.

6 Złącza:

6.1 Wszystkie połączenia  (gniazda,  wtyki)  muszą gwarantować pewny kontakt  elektryczny i 
mechaniczny zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem

6.2 Złącza powinny być  na tyle  szczelne,  aby zapewnić  ochronę styków przed zapyleniem 
wpływem czynników atmosferycznych (głównie wilgoci)

6.3 Konstrukcja  wtyków  i  gniazd  powinna  chronić  przed  nieprawidłowym  połączeniem 
poszczególnych elementów zestawu.

Wymagania  w  przypadku  pracy  z  urządzeniem  maskującym  korespondencję 
głosową

L.p. Cecha      Uwagi

1

 Urządzenie maskujące korespondencję głosową, zwane dalej urządzeniem, jest przeznaczone do 
 instalowania w radiotelefonach: bazowych, przewoźnych i noszonych, które pracują w trybie:

- łączności konwencjonalnej z modulacją F3E,
- simpleks, duosimpleks,
- z odstępem międzykanałowym  12.5 kHz, 
- z zastosowaniem  kodowanej blokady szumów CTCSS,
- z sygnalizacją SELECT V.
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2 Urządzenie  powinno  prawidłowo  pracować  w  konwencjonalnych  (analogowych)  sieciach 
retransmisyjnych eksploatowanych w Policji,

3
Odbiór  maskowanej  korespondencji  głosowej  po  chwilowym  zaniku  sygnału  odbieranego 
(spowodowanym  np.:  pracą  na  granicy  zasięgu  radiowego),  nie  powinien  wymagać  ponownego 
nawiązywania łączności,

4 Urządzenia  powinno wykorzystywać cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji,

5 Urządzenie  powinno  zapewniać  emisję  (emisję  słyszaną  przez  podsłuchującego)  o  cechach 
transmisji danych lub szumu,

6 Urządzenie  powinno  umożliwiać  zrozumiały  odbiór  informacji  głosowej  przy  zgodności  klucza  w 
radiotelefonie nadającym i odbierającym,

7
Urządzenie powinno pracować w czasie rzeczywistym (dla trybu bezpośredniego)  z opóźnieniem 
wprowadzanym  przez  moduł  maskowania  korespondencji  głosowej  przy  nadawaniu  /odbiorze, 
mniejsza niż 300 ms

8 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania obudowy radiotelefonu,

9 Zabezpieczenie  przed  możliwością  odczytania  z  urządzenia  maskującego  aktualnych  kluczy 
kodowych,

10 Możliwość  zdalnego  zablokowania  (dezaktywacji)   wybranego  urządzenia  maskującego,  z 
możliwością późniejszego odblokowania (aktywacji),

11 Praca urządzenia maskującego na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu,

12
Możliwość  włączenia  /  wyłączenia  maskowania  korespondencji  przy  nadawaniu  za  pomocą 
łatwodostępnego przycisku na obudowie radiotelefonu (użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w 
sposób jawny czy z maskowaniem korespondencji głosowej),

13 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji,

14 Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza, niezależnie 
od stanu włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu,

15 Możliwość wyboru do pracy 1 z minimum 3 kluczy kodowych,

16 Sprawdzenie  stanu  ustawienia  aktualnie  wybranego  do  pracy  klucza,  poprzez  sygnalizację  na 
wyświetlaczu czy pozycję przełącznika,

17
Moduł  urządzenia  maskującego  musi  być  instalowany  w radiotelefonach bez  ingerowania  w ich 
konstrukcję  elektryczną  oraz  mechaniczną  z  wykorzystaniem  przewidzianych  przez  producenta 
gniazd i wtyków,

18 Instalacja i praca modułu urządzenia maskującego nie może spowodować pogorszenia parametrów 
radiotelefonów opisanych w specyfikacji,

19 Parametry  urządzenia  maskującego  nie  mogą  być  gorsze  niż  umieszczone  w  wymaganiach 
środowiskowych i klimatycznych dla danego radiotelefonu.
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