
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

 

Specyfikacja techniczna SYSTEM WODA-LÓD RSKTM-15 - fabrycznie nowy ( z 

wyposażeniem ratowniczym) 

 

L.p. Wymagania w zakresie przedmiotu dostawy 

1.1 Masa  systemu od 145 do 160 kg TAK/NIE* 

 

1.2 Wyporność brutto minimum 400 kg TAK/NIE* 

 

1.3 Długość minimalna 325 cm  

TAK/NIE* 

1.4 Szerokość minimalna 215 cm TAK/NIE* 

 

1.5 Wysokość 125 cm  TAK/NIE* 

 

1.6  Minimum 3 rozłączne elementy konstrukcyjne: 2 okute i 

częściowo orelingowane pływaki oraz pokład operacyjny. 

 TAK/NIE*
 

1.7  minimum 2 puste (niewypienione) pływaki wyposażone 

w korki spustowe i wentyle wyrównujące. 

 TAK/NIE* 
 

1.8 Powierzchnia między skrajnymi punktami podparcia na 

lodzie nośnym 3,6 m2. 

TAK/NIE*
 

1.9 1 pokład operacyjny o konstrukcji plastra miodu. TAK/NIE* 
 

1.10 Stal nierdzewna             304    

TAK/NIE* 
 

1.11 Laminat          koloru czerwonego                 PS TAK/NIE*
 

1.12 Wysokość pływaków większa/równa względem szerokości 

pływaków. 
TAK/NIE* 

1.13 Wiosła drewniane jednoczęściowe – 2 szt. TAK/NIE* 

1.14 Dulki – 2 szt. TAK/NIE* 

1.15 Mocowanie do silnika spalinowego w odległości minimum 

250cm od dziobu 
TAK/NIE* 

1.16 Zasobnik bryzgoszczelny – 2 szt. TAK/NIE* 

1.17 Lina asekuracyjna pływająca  80mb – 1 szt. TAK/NIE* 

1.18 Kolce na buty-nakładki antypoślizgowe – 1 para TAK/NIE* 

1.19 Kolce lodowe – 1 para TAK/NIE* 

1.20 Wypornościowe koła służące do ewakuacji poszkodowanego 

(wyporność minimum 8kg)  z funkcją transportową na lądzie 
TAK/NIE* 

1.21 Rzutka holring krótka - 4 m / 8 mm TAK/NIE* 

1.22 Kombinezon suchy oddychający dla operatora   TAK/NIE* 



2.0 Silnik dwusuwowy 5KM, przystosowany do pracy w 

wodzie z lodem – fabrycznie nowy 

 

TAK/NIE* 

 Dane techniczne: 

 zasilanie benzyna 

 rodzaj dwusuwowy 

 zapłon DI 

 uruchomienie ręczne 

 kolumna krótka 

 zabezpieczenie śruby TAK 

 moc 5 KM 

 ilość cylindrów 1 

 pojemność silnika (cc) 102 

 przełożenie 2.15:1 

 biegi F-N-R 

 chłodzenie woda (otwarty) 

 zintegrowany zbiornik paliwa 2,5 l 

 waga 21 kg 

 kosz śruby napędowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE* 

 

 

 

3.0 Przyczepa lekka (DMC 500) – fabrycznie nowa TAK/NIE* 

 

3.1 Konstrukcja: 

 Podwozie na profilach aluminiowych 

zamkniętych. 

 Dyszel strzałkowy. 

 Nadwozie ze stali nierdzewnej z rolkami 

prowadzącymi. 

 Przystosowana do ciągnięcia również przez 

szerokie pojazdy. 

Wyposażenie: 

 Rolki pod ślizgi pływaków. 

 Systemem szybkiego montażu z napinaczem 

bloczkowym. 

  Koło zapasowe 13 cali montowane w lub na 

skrzyni. 

 Skrzynia aluminiowa. 

 Koło manewrowe na dyszlu. 

 5 par lamp. 

 1 para lamp zespolonych. 

 Świadectwo homologacji. 

Dane techniczne 

 Liczba osi 1 

 Długość 450 cm 

 Szerokość 208 cm 

 Wysokość 71 cm 

 Masa przyczepy 160 kg 

 DMC 500 kg 

 Rozstaw kół  188 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK/NIE* 

 



4.0 Gwarancja 

4.1 gwarancja mechaniczna na SYSTEM WODA-LÓD 

RSKTM-15  –  minimum 24 miesiące 
 

………….. m-ce
**

 

4.2 gwarancja mechaniczna na silnik  – minimum 24 

miesięcy 

………….. m-ce** 

4.3 Gwarancja mechaniczna na przyczepę – minimum 24 

miesięcy 

………….. m-ce** 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

** Należy wypełnić. Wykonawcy zobligowani są do wskazania danych liczbowych przy zastosowaniu 

powyżej wskazanych jednostek miary. W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa 

homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane 

powyżej, należy  dokonać przeliczeń. 

 

 

...................................................                           ...…………………………………………………………..                               

         (miejscowość, data)                                                                        (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   

                                                                                                                    uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie  
                                                                                                                           prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
                                                                                                                                            oświadczeń woli w jego imieniu 

 


