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[Załącznik nr 5. do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zakup i dostawa sprzętu do transportu do pomiarów hydrologicznych 

Lp. 
Nazwa sprzętu / minimalne parametry 

wymagane przez Zamawiającego 

Opis techniczny oferowanego produktu 

(uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada 

Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

zgodnie SIWZ) 

 

Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 

1. 2. 3. 

1. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Ponton 

Ilość: 1 sztuka 

Minimalne parametry sprzętu: 

Długość całkowita: 3,6-4,8 m 

Szerokość całkowita: 1,7-2,6 m  

Materiał: Tuby wykonane z grubego PCV  

Podłoga: sztywna sklejkowa 

Pojemność:  5-6 osób 

Silnik: Możliwość zainstalowania silnika zaburtowego elektrycznego o mocy 3-5 HP  

Wyposażenie dodatkowe: drewniane ławeczki do siedzenia dla 5-6 osób; wiosła, manometr do 

pomiaru ciśnienia w pontonie, zestaw naprawczy, komplet dokumentów (certyfikaty bezpieczeństwa), 

pokrowiec na ponton, kotwica gumowo-metalowa (8-10 kg) z rolką kotwicy, kamizelki ratunkowe (8 

szt.), elektryczna pompka z akumulatorem – pompka przystosowana do podłączenia do gniazda 

zapalniczki samochodowej. 

 

Ponton musi być przystosowany do zamontowania silnika z poz. 2. 

 

Marka, model: 

Parametry 

 

2. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Silnik zaburtowy  

Ilość: 1 sztuka 

Minimalne parametry sprzętu: 

Elektryczny silnik zaburtowy 

Moc: 3-5 HP 

Minimalne napięcie akumulatora: 12 V 

Marka, model: 

Parametry 
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Pojemność akumulatora/czas pracy: 100-120 AH (amperogodzin) 

Panel kontrolny ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora 

Regulacja biegów: płynna 

Śruba napędowa: trzyłopatkowa 

Rumpel teleskopowy, z możliwością regulacji głębokości zanurzenia i kąta pochylenia 

Akumulator do silnika. 

 

Silnik musi być przystosowany do zamontowania na pontonie z poz. 1 oraz posiadać parametry 

umożliwiające sprawne poruszanie się pontonem z poz. 1 

 

3 Nazwa sprzętu/wyposażenia Przyczepa podłodziowa 

Ilość: 1 sztuka 

Minimalne parametry sprzętu:  

Ładowność: min. 300 kg 

Max. długość łodzi: 5-6 m 

System ładowania: rolki 

Bez systemu hamowania. 

Przyczepa musi być dostosowana do przewożenia pontonu z poz. 1 

 

Marka, model: 

Parametry 

 

 

 

 

 

 

……………………… dnia ………………                             ……………………………………. 
              (miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy) 


