
Załącznik nr 8 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAŁKA TELESKOPOWA BONOWI EKA 21 LUB RÓWNOWAŻNA

Wymiary pałki:

 długość po złożeniu: 210 – 215 mm
  długość po rozłożeniu : 505 - 510 mm
  średnica zewnętrzna uchwytu: 27 - 29 mm
  średnica środkowego członu: 20 – 22 mm
  średnica przedniego członu: 18 – 20 mm
  masa  pałki:  530 – 555 g g

Parametry techniczne:

 Pałka musi składać się z trzech elementów ( pałka trójczłonowa).
 Demontowalny  pierścień zapobiegający zsuwaniu się dłoni z części chwytowej pałki
 Pałka musi być pokryta trwale czarną farbą, odporną na uszkodzenia mechaniczne
 Część  chwytowa  pałki  musi  być  pokryta  warstwą  gumy  ukształtowanej  w  sposób

zapewniający pewne i komfortowe trzymanie pałki w dłoni
 Część  pałki  podlegające  obciążeniom tj.:  uchwyt,  człon  środkowy i  przedni,  muszą  być

wykonane  ze stali o wysokiej wytrzymałości (nie niższej niż dla 42 CRMo4)
 Pałka musi  być  wyposażona w pierścienie  poślizgowe w przejściach pomiędzy kolejnymi

częściami pałki, zapewniające ciche rozłożenie i złożenie pałki
 Pałka musi  posiadać mechaniczną blokadę złożenia, umiejscowioną w jej tylnej części,  po

wciśnięciu której dopiero następuje złożenie pałki
 Wszystkie  zastosowane  w  pałce  materiały  muszą  być  odporne  na:  działanie  temperatury

w zakresie  -400C do  +700C, trudnopalne (podatność na ogień wg normy DIN 53 438) lub
samo gasnące

 Wszystkie  zastosowane  w  pałce  materiały  muszą  być  odporne  na  działanie  związków
chemicznych oraz korozję i działanie czasu

 Każda pałka musi być wyposażona w obrotowy pokrowiec w kolorze czarnym do montażu na
pasie. 

W przypadku zastosowania równoważnego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić opis
oferowanego sprzętu równoważnego podając nazwę  producenta, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty
techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5  uPzp
„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
zobowiązany  wykazać,  że  oferowany  przez  niego  sprzęt  spełnia  wymagania  określone  przez
Zamawiającego”. 

Przez  produkt  równoważny  dla  wyspecyfikowanego  przedmiotu  zamówienia  rozumie  się  sprzęt
o  parametrach  i  wymaganiach  minimalnych  wyszczególnionych  (wymienionych)  i  określonych
w opisie przedmiotu zamówienia, oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie
wymaga  żadnych  nakładów  związanych  z  dostosowaniem  sprzętu  Zamawiającego  lub  produktu
równoważnego.

Wymagania gwarancyjne:
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

Uwaga:
Poglądowy wzór policyjnej pałki teleskopowej do obejrzenia w siedzibie Zamawiającego – KWP
w Szczecinie, ul. Małopolska 47 w pokoju 320.
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