Załącznik nr 2
Załącznik nr 9a
do Warunków przetargu

OGÓLNE WYMAGANIA
DLA ZESTAWU ROZPOZNAWCZEGO PIROTECHNICZNEGO PIRO-2
Lp.
1.

Wyszczególnienie

NSN

Ilość

3a.

Pojemnik transportowy
Waliza transportowa
z tworzywa sztucznego
z piankowym wkładem
i kieszeniami w pokrywie
Karabinek zakręcany
Karabińczyk aluminiowy w
kształcie typu D, rozwarcie
15 mm, otwarcie śrubowe
Karabińczyk aluminiowy w
kształcie typu D, rozwarcie
23mmmm, otwarcie
śrubowe
Zespół bloczka
samowypinającego
Bloczek samowypinający

1385-99-147-2469

2 szt.

3b.

Kulka wypinająca

1385-99-500-3764

4 szt.

a.
2.
2a.

2b.

.

4.
4a.

5a.

5b.

6.

7.

8.

8a.

8b.

8c.

Haczyk drutowy z
uchwytem uniwersalnym
(gwintem zewnętrznym)
Haczyk podwójny, stalowy,
płaski, gwint zewnętrzny
Haczyki pojedyńcze,
stalowe, płaskie z
uchwytem uniwersalnym
(gwint zewnętrzny)
Haczyk, pojedynczy,
stalowy, płaski,
25 mm, gwint zewnętrzny
Haczyk, pojedynczy,
stalowy, płaski,
50 mm, gwint zewnętrzny
Oczko przelotowe
O 20 mm, gwint
wewnętrzny dopasowany
do gwintu zewnętrznego
haczyków z gwintem
Wysięgnik teleskopowy,
Głowica do wysięgnika
z systemem
haka samowypinającego
Haczyk wędkarski, ostry o
potrójnej płetwie,
kolczasty z oczkiem
Haczyk, sprężyste
zamknięcie,
rozchylenie 25 mm
Haczyk, sprężyste
zamknięcie, rozchylenie 50
mm

Uwagi

lkpl
1 k I

Posiadający certyfikat 1P67-, MIL C
4150J, DEF STAN 81-41/STANAG 4280

1 kpi.
1385-99-337-0611

2 szt.

1385-99-639-3880

2 szt.

2 kpi

I kpi.
1385-99-208-0244

2 szt.

1 k P.I

1385-99-208-0236

2 szt.

1385-99-208-0240

2 szt.

1385-99-208-0246

4 szt.

1385-99-745-5103

1 kpI
1 kpi.

1385-99-852-5115

1 szt.

1385-99-227-2202

1 szt.

1385-99-741-1230

1 szt.

Postępowanie nr: HJ/489/ył-277UZ/PRZ/DOS/K!20 11

1/4

Załącznik nr 2
Załącznik nr 9a
do Warunków przetargu
Lp.
8d
Be.

10.

Wyszczególnienie
Uchwyt
dla
potrójnego
haczyka wędkarskiego
Uchwyt dla haczyków ze
sprężystym zamknięciem
Linka do haczyków,
samowypinających
5,5 mm, biała
z czerwonymi znakami,
zakończona szeklami
ze stali nierdzewnej
o długości w zakresie
od 3 do 4 m.
Drążek rozporowy do
montażu w otworach
drzwiowych i okiennych
700mm 1100 mm

NSN

ilość

1385-99-492-8942

1 szt.

1385-99-347-9127

1 szt.

1 kpi.

1385-99-990-8726

Uwagi

Witrzymałości na rozerwanie
kompletnego zespołu liny 750 kg,
współczynnik rozciągania < 1 % dla
obciążenia 300 kg (tj. max 3 cm na 3 m
długości).

1 kpi;

—

11.

Taśma izolacyjna

1 szt.

Taśma izolacyjna typu SCAPA 2708
powinna być odporna na otarcia, korozję i
wilgoć o następujących min.
paramentach:
• grubość 0,25 mm
• siła zrywająca 45 N/cm
• temperatura pracy o Oc 70°C
—

12

Taśma przylepna
do opakowań

(1000-201-20)

1 kpi.

Rozmiar dł x szer.
12a.

1 szt.

66 m x 50 mm
Rozmiar dł x szer.

12b.

13.

14.
15.

16.

1 szt.

66 m x 19 mm

Rękawiczki ochronne
Ręczna rozwijarka
do taśm przylepnych
o szer. 75 mm
Przyssawka z podwójną
poduszkąsącą

Taśma strappingowa specjalnie
wzmocniona, posiadająca wysoką
odporność na rozciąganie wzdłużne,
odporna na ciepło i zimno

rozmiar nr 9 i 10

2 pary

Część chwytna wykonana z miękkiej
licowanej skóry koziej, która zapewnia
doskonałe czucie w palcach, grzbiet dłoni
wykonany z dzianiny bawełnianej.

1 kpi.
1385-99-700-7084

Próbnik napięcia

Postępowanie nr: IU/489/yI-2”7/UZ!PRZ/DOS/K1201 1

1 kpi..

1 kpi.

Próbnik napięcia typu Eazy Volt Ii o
parametrach:
• automatyczny pomiar napięcia;
pomiar napięcia ACV/DCV;
pomiar rezystancji;
• test wyłączników;
• wyświetlacz LED;
• zintegrowana latarka;
• sygnalizacja akustyczna i optyczna
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17.

18.

Szczypce płaskie
dł. 155 mm
z certyfikatem zgodności

1 szt.

Szczypce boczne
dł. 150 mm
z certyfikatem zgodności

1 szt.

19.

Obcęgi zaciskowe
z uchwytem do
mocowania linki

20.

Kombinerki długości od
200 do 210 mm
z certyfikatem zgodności

21.

22.

22a.

22b.

23.

24.

Wykonane z materiału nieiskrzącego,
zachowującego maksymalnie niskie
właściwości magnetyczne spełniające
warunki STANAG 2897 Aneks C normy
NATO dia prac EOD
Wykonane z materiału nieiskrzącego,
zachowującego maksymalnie niskie
właściwości magnetyczne spełniające
warunki STANAG 2897 Aneks C normy
NATO dla prac EOD
—

—

1385-99-549-9868

Wkrętak uniwersalny
Z wymiennymi
końcówkami

Nóż wielofunkcyjny
LEATHERMAN z
zestawem końcówek
Nóż wielofunkcyjny typu
Multi-tool Leatherman
Super Tool 300
Zestaw końcówek do noża
wielofunkcyjnego wraz
z adapterem
Komplet kluczy
uniwersalnych do
otwierania urządzeń
telekomunikacyjnych
i elektrycznych
Uniwersalny klucz do
otwierania studzienek
telekomunikacyjnych
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1 szt.

1 szt.

Wykonane z materiału nieiskrzącego,
zachowującego maksymalnie niskie
właściwości magnetyczne spełniające
warunki STANAG 2897 Aneks C normy
NATO dla prac EOD
—

1 kpI

1 kpi

1 kpi.

Wkrętak uniwersalny z wymiennymi
końcówkami (O długości 25 mm)
składający się z 21 części:
• 4 x końcówka płaska: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
„
3 x końcówka krzyżowa Philips: PHi,
PH2, PH3
• 3 x końcówka Pozidriye: PZl, PZ2,
PZ3
• 2 x końcówki gwiazdkowe Torx: T20,
T30
•
9 x nasadka: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13
W przypadku braku na rynku wkrętaka
uniwersalnego z wymiennymi
końcówkami spełniającego wyżej
wymienioną specyfikację dopuszcza się
dokompletowanie zestawu w niezbędną
ilość wkrętaków posiadających
wymienione końcówki według wymaganej
specyfikacji przy uwzględnieniu
wymagania, że producentem wyrobów
jest renomowana firma produkująca
profesjonalne narzędzia ręczne.
Nóż wielofunkcyjny typu Multitool
Leatherman Super Tooi 300 +
Leatherman Adaptor 6 Bits
w wersji Biack Oxide + skórzany
pokrowiec

1 kpi.

Leatherman Ada ptor 8 6 Bits

1 kpi

Komplet kluczy lub uniwersalny klucz do
otwierania aktualnie produkowanych
urządzeń i skrzynek telekomunikacyjnych
oraz elektrycznych

1 kpi

Wykonany ze stali nierdzewnej
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25
.

25a.

25b.
25c.
25d.
.._____

25e.
25f.
25g.
25h.
25i.

Lusterko na wysięgniku
teleskopowym z
podświetlaniem
diodowym
Ramie teleskopowe
z głowicą LED o zasięgu
w zakresie
od 530 do 1425 mm.
kstrookra.głe, płaskie,
kistro okrągłe, płaskie,
lustro prostokątne,
płaskie, 64x114 mm
lustro okrągłe, wypukłe,
ei4omm
kastro okrągłe, płaskie,

1 kPI

5120-99-750-91 11

1 szt.

5120-99-923-8371

1 szt.

5120991242704

1 szt.

5120-99-923-8372

1 szt.

5120-99-431-6737

1 szt.

5120-99-282-1 372

1 szt.

głowica LED
baterie 2 x AAA
plastikowe opakowanie

1 kpi..
2 szt.
1 szt.
Latarka akumulatorowa typu Maglite Mag
Charger RX4019, zasięg efektywny 418
m, strumień światła 221 Lumenów,
natężenie źródła światła 42000 Kandeli
W komplecie powinno się znajdować:
• akumulator Ni-MH 1 szt.;
•
zapasowy akumulator Ni-MH 1 szt.;
• adapter ładowarki 1 szt.;
• ładowarka 230V euro 1 szt.;
• uchwyt ładowarki 2 szt.;
• zasilacz przedłużacz sam. -1 szt.;
• zapasowa żarówka halogenowa 1 1 W
2 szt.
—

26.

Latarka MAGLITE

1 kpi.

—

—

—

—

—

—

27.

28.

29

•

30.

31

•

Szpula ® 300 mm,
rękojeśc do nawijania,
sprzęgło przytrzymujące
Zespół liny 5,5 mm,
biała z czerwonymi
znakami, zakończona
szeklą ze stali
nierdzewnej, 120 m,
Torba na podręczne
narzędzia
Pokrowiec (torba z
uszami do przenoszenia)
na szpulę poz. 27
l Taśma odgradzająca
z polietylenu,
dł x szer. 500 m x 80 mm,
grubość 0,1 mm, białoczerwone pionowe pasy
w kartonowej rozwijarce

1385-99-663-3303

1385-99-520-4727
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1 kpI

1 kpi.

Wytrzymałości na rozerwanie
kompletnego zespołu liny 750 kg,
współczynnik rozciągania < 1 % dla
obciążenia 300 kg (tj. maxi m na 100 m
długości).

1 szt
1 szt.

2 sz.

Jednorazowego użytku, bardzo mocna,
obustronny nadruk światłotrwały.
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