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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
 

Część Rodzaj Opis/dane techniczne Certyfikacja Ilość j.m. 

 
Cena jednostkowa  

w odniesieniu do j.m.            
( zł netto) 

 
Wartość                    
( zł netto) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5x7) 
 
 
 

A 
Zestaw ewakuacyjno 
– asekuracyjny 
Rollgliss R350 
wyposażony w 
urządzenie sterujące 
liną DBI-SALA z 
hamulcem 

Zestaw wyposażony w urządzenie sterujące liną z 
hamulcem przeznaczony jest do ratowania osób 
poprzez ewakuację z wysokości lub z głębokości. Do 
wyciągania osób stosowany jest zestaw bloczków, 
które zmniejszają obciążenie liny. 
Średnica liny: 9mm Rollgliss Flex static  
Materiał liny: Poliamid, lina rdzeniowa 
Przełożenie siłowe: 5:1 
Maksymalne obciążenie robocze: 250kg 
Liczba ewakuowanych osób: max.2 
Waga: 6,4 kg 
Długość liny: 135 m Rollgliss Flex-static 9mm – 
AG6720135 
Graniczna temperatura otoczenia: -40oC ÷ +90 oC 

CE-EN 341 
klasa A 

EN 1496 
klasa B 

1 Kpl. 

  

 
 
 
 
 

B 
Nosze kubełkowe 
YCD – 8B1 

Nosze kubełkowe dwuczęściowe, składane 
wyposażone są w: 
4 pasy bezpieczeństwa na szybkozłączach o 
regulowanej długości 
4 zawiesia do transportu wysokościowego, mocowane 
do kosza za pomocą karabińczyków z blokadą 
przypadkowego otwarcia 
4 pacy umożliwiające ciągnięcie po ziemi 
Wymodelowane płozy na spodniej części noszy 
Gąbka nieprzepuszczalna dla wydzielin – w 
wewnętrznej części noszy 
Dodatkowa podstawka pod stopy poszkodowanego, 
mocowana na pasie dla osób o niższym wzroście 
Wymiary zewnętrzne: 2190mm x 640mm x 180mm 
(dł./szer./grub.) 
Waga: 20 kg 
Udźwig: 272 kg 
Materiał: tworzywo sztuczne 
Cechy materiału: materiały wolne od toksyn, 
zanieczyszczeń, trudnopalne, wodoodporne oraz 
nierdzewne 
Kolor: pomarańczowy 

93/42/EEC 
EN 980:2008 

EN ISO 
14971:2009 

EN 
1041:2008 

EN 
1865:1999 

2 szt. 
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C Trójnóg DURAHOIST 
3POD MILLER 

Mobilny statyw ratowniczy TRIPOD to specjalistyczne 
urządzenie służące do wciągania ludzi bądź ładunków 
w pozycji wiszącej na linie. 
Waga: 16 kg 
Materiał: aluminium 
Udźwig: 300 kg 
Wytrzymałość na zerwanie: 12kN 
Długość transportowa: 1,45m 
Statyw umożliwia pracę na studzienkach o średnicy 
od 1 do 2,5 m 

EN 795:2012 
klasa B 

1 szt. 

  

 
 
 
 
 

D 

Wciągarka 
elektryczna, służąca 
do podnoszenia ludzi 
i towarów ACX 
POWER ASCENDER 

Charakterystyka urządzenia: 
- waga urządzenia: max. 17 kg 
- urządzenie wyposażone w samoblokujący system 
chwytaka liny 
- max. prędkość podnoszenia 25m/min ± 15%  
- obudowa pyłoszczelna o klasie ochrony IP 55 lub 
lepszej 
- bezpieczne obciążenie robocze do 200 kg. 
- praca w temperaturze od -20°C do 40°C 
- urządzenie zasilane z baterii (akumulatora)  
- urządzenie wyposażone w ładowarkę do 
dedykowanych akumulatorów 
- pilot zdalnego sterowania z minimalnym zasięgiem 
pracy 100m 
- urządzenie wyposażone w dedykowany zasilacz 
230V umożliwiający nieprzerwaną pracę urządzenia 
np. przy rozładowanej baterii 
- wciągarka wyposażona w linę główną o długości 
50m 
- wciągarka jak i zewnętrzne źródło zasilania musi 
posiadać dedykowane opakowanie np. walizkę, 
skrzynkę transportową itp. 
- wciągarka elektryczna musi być wyposażona w 
nowe akumulatory, wyprodukowane nie wcześniej niż 
w 2021 roku 

 

 1 Kpl.  

  

                                                                                                                                                                           RAZEM  

 


