
1

Wypełnia Wykonawca Załącznik 8A
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Motocykl  oznakowany  w wersji RD 

Wyszczególnienie i opis minimalnych parametrów

1

2

3
….....................................................

4
….....................................................

5

6

7

8

9

10

11 - wymagany
12

13 - wymagany
14 - wymagane
15

-

16

17

18

19

20

21
-

22

23

24 1

25

26

27
szt.

28

      Marka …......................................    typ ….................................                     
wariant ….....................................  wersja …......................................            

nazwa handlowa …........................                                                                        
                                                                      

J.m. Wymagane parametry

Potwierdzenie spełnienia 
wymagań

przez oferowany przedmiot 
zamówienia

(* - niepotrzebne skreślić ,a w 
wolne miejsca wpisać oferowany 

parametr)
Rodzaj silnika

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

TAK/NIE*

Pojemność skokowa silnika cm3 1000 w ujęciu handlowym TAK/NIE*

Moc silnika kW min 72 wg danych homologacyjnych  

Prędkość maksymalna km/h min 200

Rozrusznik - elektryczny TAK/NIE*

Skrzynia biegów - manualna TAK/NIE*

Przeniesienie napędu na tylne koło - wał kardana, łańcuch, pasek zębaty TAK/NIE*

Akumulator 12V żelowy lub AGM - wymagany TAK/NIE*

Motocykl  wyposażony  w  co  najmniej  wskaźnik  poziomu  paliwa   lub 
kontrolkę rezerwy

- wymagane TAK/NIE*

Obrotomierz - wymagany TAK/NIE*

Zegar + dzienny licznik kilometrów TAK/NIE*
Zawieszenie-  (tył)   z  regulowaną  siła  tłumienia  w  warunkach  drogowych 
przez kierującego 
(dopuszcza się regulowanie napięciem wstępnym sprężyny) -

wymagane TAK/NIE*

Autoalarm z pilotem TAK/NIE*
Podgrzewane manetki  (działanie tylko przy włączonym zapłonie) TAK/NIE*
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 TAK/NIE*

Lusterka boczne fabryczne szt. 2 TAK/NIE*

Blokada kierownicy - wymagana TAK/NIE*

Gniazdo  zapalniczki  samochodowe  zasilane  bez  względu  na  położenie 
włącznika zapłonu o min. prądzie 10A . szt. 1 TAK/NIE*

Półowiewka lub owiewka osłaniająca kierującego przed wiatrem z  szybą - wymagane TAK/NIE*

Gmole lub crashpady - wymagane TAK/NIE*

Opony o profilu szosowym nie starsze niż 52 tygodnie od daty odbioru wymagane TAK/NIE*

Podnóżek centralny i boczny - wymagany TAK/NIE*

Kufer boczny poj. min. 20 litrów szt. 2 TAK/NIE*

Kufer centralny poj. min. 20 litrów szt. TAK/NIE*

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 TAK/NIE*

Apteczka, 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 TAK/NIE*

Stalowa podstawa kołyskowa do obsługi motocykla 1 TAK/NIE*

Zestaw podręcznych fabrycznych narzędzi - wymagany TAK/NIE*
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29
wymagane

30

-

31
- wymagana

32 wymagany

.........................................., dn. .................................  ..................................................................................................

Minimum  jedna  Autoryzowana  Stacja  Obsługi  motocykli  w   województwie 
zachodniopomorskim TAK/NIE*

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

….....m-ce na zespoły i podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne,                                    
….......m-ce kombinezon 
motocyklisty oraz wyposażenie         
….......m-ce na oznakowanie 
pojazdu                                
…......m-ce na sygnalizacje 
uprzywilejowania w ruchu

Gwarancja  na  motocyklowy  system  łączności  radiotelefonicznej  min.  36 
miesięcy (nie dotyczy akumulatorów)

…....m-ce na motocyklowy system 
łączności

Rok produkcji 2013 - TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców)
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Wypełnia Wykonawca Załącznik  nr 8 B
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II Radiotelefon

L.p. Uwagi

I Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe dla radiotelefonu

…....................................................
1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,

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

3

4 zgodnie z p. 3.2

5

6

7

8

9 Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale),

10

11

12

…....................................................
13

14

15

16

17 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku,

18 Blokowanie / odblokowanie  radiotelefonu drogą radiową,

19

20

21

II Parametry techniczne ogólne
1 Modulacja F3E,

2 Minimalny zakres  częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz,

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

4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, 

III Parametry techniczne nadajnika
1

2

3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),
4

5

6 Łączne zniekształcenia modulacji  5% 

7 Całkowity przydźwięk i szumy własne  -40 dB,

Wyszczególnienie i opis  minimalnych parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego 

Potwierdzenie spełnienia 
wymagań

przez oferowany przedmiot 
zamówienia (*niepotrzebne 

skreślić - z wyjątkiem pkt I i pkt I 
ppkt  12 które należy wypełnić 

zgodnie z uwagami) 
Należy wskazać w kolumnie 
obok nazwę, typ,  model 
oferowanego radiotelefonu

TAK/NIE*

TAK/NIE*
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków 
alfanumerycznych), TAK/NIE*

Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie 
dla każdego kanału), TAK/NIE*

Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze 
skokiem nie większym niż 30s (programowana indywidualnie dla każdego kanału) , TAK/NIE*

Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania 
priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), TAK/NIE*

Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 
ms,  EEA   40 ms, TAK/NIE*

Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość 
ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 V), TAK/NIE*

Tony zgodne z tabelą nr 1 w 
OPZ TAK/NIE*

Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem 
(wybierana programowo na dowolnym kanale), TAK/NIE*

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

TAK/NIE*

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 OPZ

W kolumnie obok należy 
wskazać typy i producenta 

współpracujących scramblerów 

Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, TAK/NIE*

Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub 
dedykowanymi do tego celu przyciskami, TAK/NIE*

Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające po instalacji urządzenia 
maskującego:
- włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu,
- wybór do pracy dowolnego klucza kodowego,

TAK/NIE*

Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / 
wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego, TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów 
zasilania, TAK/NIE*

Złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie 
zewnętrznymi urządzeniami  (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem 
selektywnego wywołania; możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, 
mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu,

TAK/NIE*

Zespół nadawczo-odbiorczy, lokalny panel sterujący wraz z własnym źródłem 
zasilania muszą znajdować się we wspólnej obudowie TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

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

Możliwość ustawiania poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w 
trybie serwisowym), TAK/NIE*

TAK/NIE*
Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz (dla odstępu  12,5 
kHz), TAK/NIE*

Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), TAK/NIE*

przy 1 kHz, dewiacja 60% 
wartości maksymalnej TAK/NIE*

TAK/NIE*
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IV Parametry techniczne odbiornika

1

2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W,

3 Współczynnik zawartości harmonicznych  5 % 

4

V

1 Ilość kanałów pracy  minimum 10,

2

3

4

5

6 Moduł musi znajdować się we wspólnej obudowie z radiotelefonem.

7

VI Antena 
1 Minimalny zakres częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz,  

2 WFS  2 (w całym paśmie pracy), 

3 Zysk energetyczny   0 dBd,  

4 Dopuszczalna moc minimum 30 W,  

5 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50,

6 Polaryzacja pionowa,

7 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej,

VII Bezprzewodowy przycisk PTT
1 Ilość kanałów pracy  minimum 10,

2 Zapewni włączenie nadawania  tylko dla dedykowanego zespołu N/O radiotelefonu,

3 Zasilanie z baterii (łatwo wymienialnej),

4

VIII Zestawy do programowania i strojenia 
1

2

3

4 Instrukcja serwisowa do każdego kompletu zestawu do programowania i strojenia

IX Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy
1

2

3

4

5

6

X Wymagania uzupełniające

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 TAK/NIE*

TAK/NIE*

przy 1 kHz, dewiacja 60% 
wartości maksymalnej TAK/NIE*

Charakterystyka pasma akustycznego  (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz, przy 12,5 kHz, TAK/NIE*

Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe modułu współpracującego z 
manipulatorem bezprzewodowym noszonym

TAK/NIE*

Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami albo w sposób automatyczny”. TAK/NIE*

Zapewnienie nadawania i odbioru korespondencji głosowej w sposób 
uniemożliwiającej podsłuchanie przez osoby nieupoważnione, TAK/NIE*

Ma umożliwić przyporządkowanie funkcji nadawczo-odbiorczej przypisanej do 
jednego manipulatora bezprzewodowego noszonego, TAK/NIE*

Zapewni nadawanie i odbiór korespondencji głosowej z motocykla w sposób 
bezprzewodowy w odległości do min. 100 m od motocykla, TAK/NIE*

TAK/NIE*

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.

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Informacja o niskim stanie baterii sygnalizowana jest sygnałem akustycznym w 
słuchawkach zestawu podkaskowego lub mikrofonogłośniku. TAK/NIE*

Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 
związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieżącemu 
uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian,

TAK/NIE*

Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 
wpisania do wszystkich dostarczonych urządzeń łączności, TAK/NIE*

Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego 
zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, TAK/NIE*

Zgodnie z wymaganiami w 
zakresie dokumentacji TAK/NIE*

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,

TAK/NIE*

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)

TAK/NIE*

Obudowa bezprzewodowego  przycisku PTT pyło-wodoszczelna (ze stopniem 
ochrony IP 67 wg. normy PN-92/E-08106) TAK/NIE*

Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu , modułu współpracującego z 
manipulatorem bezprzewodowym noszonym, bezprzewodowego przycisku PTT 
-250 ÷ +550C,

TAK/NIE*

Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 ÷ +600C, TAK/NIE*

Minimalny zakres temperatury składowania -400 ÷ +650C, TAK/NIE*
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1

2

.........................................., dn. .................................  ..................................................................................................

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.

TAK/NIE*

Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, powinien mieć deklarację 
zgodności z dyrektywą R&TTE. TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 

wykonawców)
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Wypełnia Wykonawca Załącznik nr 8C
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Wyszczególnienie i opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego

1 Ilość kanałów pracy minimum 10,

2

3

4 Zapewnienie współpracy (przewodowej) z mikrofonogłośnikiem,

5 Moc mcz. odbiornika  500 mW.

6

7

8

9 Sygnalizacja niskiego stanu baterii akumulatorów sygnałem akustycznym

10

10 a Ładowanie baterii akumulatorów,

10 b Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania,

10 c

11 Ładowarka jednopozycyjna zasilana z gniazda zapalniczki motocykla ma zapewnić:

11 a Ładowanie baterii akumulatorów,

11 b Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania,

11 c

12

13

14

15

.........................................., dn. .................................  ..................................................................................................

III. Manipulator bezprzewodowy noszony dla motocyklisty.

Potwierdzenie spełnienia wymagań 
przez oferowany przedmiot zamówienia 

(*niepotrzebne skreślić)

TAK/NIE*

Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, albo w 
sposób automatyczny TAK/NIE*

Zapewnienie nadawania i odbioru korespondencji głosowej w sposób uniemożliwiającej podsłuchanie 
przez osoby nieupoważnione, TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, TAK/NIE*

Włączanie nadawania bezprzewodowe i przewodowe TAK/NIE*

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. 

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić:( Wymagania 
Zamawiającego spełni dostawa kompletu do każdego motocykla składającego się z:
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.
Osobnej ładowarki do ładowania akumulatorów po wyjęciu z bez przewodowego manipulatora 
noszonego wyposażonej w dwa przewody do zasilania z 230V oraz gniazda motocyklowego 12V.)

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Możliwość ładowania akumulatorów bez konieczności wyjmowania z manipulatora bezprzewodowego 
noszonego TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Możliwość ładowania akumulatorów bez konieczności wyjmowania z manipulatora bezprzewodowego 
noszonego TAK/NIE*

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

Temperatura pracy: od -25ºC do +55ºC. TAK/NIE*

Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%. TAK/NIE*

Deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą R&TTE TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców)
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Wypełnia Wykonawca Załącznik nr 8D
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IV Mikrofonogłośnik

L.p. Wyszczególnienie i opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego

1 Ilość kanałów pracy minimum 10,

2

3

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

8

9 Sygnalizacja niskiego stanu baterii akumulatorów sygnałem akustycznym

10

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,

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

12

13

14

15

.........................................., dn. .................................  .....................................................................................

Potwierdzenie spełnienia wymagań 
przez oferowany przedmiot zamówienia 

(*niepotrzebne skreślić)

TAK/NIE*

Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, albo w sposób 
automatyczny TAK/NIE*

Zapewnienie nadawania i odbioru korespondencji głosowej w sposób uniemożliwiającej podsłuchanie przez osoby 
nieupoważnione, TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Włączanie nadawania bezprzewodowe i przewodowe TAK/NIE*
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. 

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić:( Wymagania Zamawiającego spełni 
dostawa kompletu do każdego motocykla składającego się z:
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.
Osobnej ładowarki do ładowania akumulatorów po wyjęciu z bez przewodowego manipulatora noszonego 
wyposażonej w dwa przewody do zasilania z 230V oraz gniazda motocyklowego 12V.)

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

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

Temperatura pracy: od -25ºC do +55ºC. TAK/NIE*

Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%. TAK/NIE*

Deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą R&TTE TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców)
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Wypełnia Wykonawca Załącznik 8E
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Wyszczególnienie i opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego

1

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

2

3

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

5 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.

6 Odporność obudowy gumowej na ludzki pot i detergenty.

2

1 Zasilanie poprzez złącze akcesoriów z radiotelefonu.

2 Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz.

3

3 Wymagania mechaniczno – funkcjonalne dla słuchawki

1 Dwie słuchawki (równoległe) zapewniające obustronny równoczesny odbiór.

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

3 Oporność obudowy na ludzki pot i detergenty.

4 Maksymalna wilgotność względna powietrza: 95%.

4 Wymagania elektryczne:

1 Maksymalna moc wyjściowa: 40 mW.

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

3 Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 300÷3000 Hz.

5 Przewody połączeniowe:

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

2

6 Złącza:

1

2

3

.........................................., dn. .................................  ..................................................................................................

V Wymagania funkcjonalno-techniczne dla zestawu podkaskowego
Potwierdzenie spełnienia wymagań przez 

oferowany przedmiot zamówienia 
(*niepotrzebne skreślić) 

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.

TAK/NIE*

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.

TAK/NIE*

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 zastosowanie).

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Wymagania elektryczne:

TAK/NIE*

TAK/NIE*

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.

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

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.

TAK/NIE*

Wszystkie połączenia (gniazda, wtyki) muszą gwarantować pewny kontakt elektryczny i mechaniczny 
zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem TAK/NIE*

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

Konstrukcja wtyków i gniazd powinna chronić przed nieprawidłowym połączeniem poszczególnych elementów 
zestawu. TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców)
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Wypełnia Wykonawca Załącznik nr 8F
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p. Wyszczególnienie i opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego

1

2

3

4 Urządzenia  powinno wykorzystywać cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji,

5

6

7

8 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania obudowy radiotelefonu,

9 Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych,
10

11 Praca urządzenia maskującego na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu,

12

13 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji,

14

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

16

17

18

19

.........................................., dn. .................................  ..............................................................................................

VI Wymagania w przypadku pracy z urządzeniem maskującym korespondencję głosową
Potwierdzenie spełnienia wymagań przez 

oferowany przedmiot zamówienia 
(*niepotrzebne skreślić)

 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.

TAK/NIE*

Urządzenie powinno prawidłowo pracować w konwencjonalnych (analogowych) sieciach retransmisyjnych 
eksploatowanych w Policji, TAK/NIE*

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

TAK/NIE*
Urządzenie powinno zapewniać emisję (emisję słyszaną przez podsłuchującego) o cechach transmisji 
danych lub szumu, TAK/NIE*

Urządzenie powinno umożliwiać zrozumiały odbiór informacji głosowej przy zgodności klucza w 
radiotelefonie nadającym i odbierającym, TAK/NIE*

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

TAK/NIE*

TAK/NIE*
TAK/NIE*

Możliwość zdalnego zablokowania (dezaktywacji)  wybranego urządzenia maskującego, z możliwością 
późniejszego odblokowania (aktywacji), TAK/NIE*

TAK/NIE*
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),

TAK/NIE*

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

TAK/NIE*
Sprawdzenie stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza, poprzez sygnalizację na wyświetlaczu 
czy pozycję przełącznika, TAK/NIE*

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

Instalacja i praca modułu urządzenia maskującego nie może spowodować pogorszenia parametrów 
radiotelefonów opisanych w specyfikacji, TAK/NIE*

Parametry urządzenia maskującego nie mogą być gorsze niż umieszczone w wymaganiach środowiskowych 
i klimatycznych dla danego radiotelefonu. TAK/NIE*

       (miejscowość)           (data)  (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców)
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