
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia 
Łódź płaskodenna aluminiowa M500

Łódź motorowa M500 wykonana z aluminium, która może być napędzana silnikiem o mocy
do  60KM.  Na  pokładzie  musi  pracować  do  8  osób.  Łódź  musi  być  wyposażona  
w szeroką platformę dziobową służącą również jako schowek, oraz pojemne bakisty służące
do przechowywania sprzętu w centralnej oraz tylnej części. Podwójna konstrukcja dna która
zwiększa jej wyporność. Łódź wykonana z blachy o grubości 3mm. Konstrukcja wzmocniona
rurami.  Podłoga  w  kokpicie,  półpokłady  i  bakisty  muszą  być  wykonane  z  blachy
antypoślizgowej. Możliwość zamontowania demontowalnych bakist.

DANE TECHNICZNE WYMAGANIA
Konstrukcja Aluminium
Długość całkowita 4,90 m
Szerokość całkowita 1,91 m
Szerokość dna 1,48 m
Wysokość kadłuba 0,66 m
Wysokość burty 0,70 m
Zanurzenie 0,06 - 0,12 m
Masa własna łodzi 340 kg
Maksymalna ilość załogi 8 osób
Maksymalna moc silnika 60 KM

WYPOSAŻENIE
Ucho do holowania
Platforma dziobowa z zamykaną bakistą
Dwa zamykane siedziska z tyłu łodzi
Konsola sterownicza kpl. (kierownica, przekładnia,  sterociąg, łącznik)
Relingi na burtach
Bakista demontowalna
Podest na rufie
Knagi
Dulki



Konstrukcja rufowa pod oświetlenie (brama)
Kompletna belka oświetleniowa z głośnikami (bez bramy)
Światła nawigacyjne z montażem
Szperacz ręczny
Kotwica składana 6kg z liną o długości -20m
Pompa zęzowa
Pagaje 140 cm – 2szt. + uchwyty
Bosak teleskopowy
Koło ratunkowe z uchwytem
Rzutka ratunkowa z uchwytem
„Linka życia” na burtach łodzi
Akumulator z przewodami i pojemnikiem
Gniazdo zapalniczki wraz z instalacją (szt.)
Suwadło do siedzenia sternika
Dwa siedziska na rufie (sternik i miejsce obok)
Malowanie RAL-3000 + napisy ( PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ) kolor napisów biały 
oraz numer operacyjny 250-Ł7 w kolorze białym po obu stronach burt z tyłu silnika
Montaż silnika wraz z instalacją elektryczną
Silnik zaburtowy strugowodny 50KM (manetka, elektryczny rozruch, długa kolumna, power 
trim, przekładnia JET)
Kamizelka asekuracyjna 4 szt,
Kamizelka ratunkowa z kołnierzem pomarańczowa 4 szt.
Przyczepa z hamulcem + zaczep z regulacją wysokości (oświetlenie LED) dokumentacja do 
rejestracji przyczepy
Pasy transportowe do przyczepy 2 szt.
Odbijacze 4 szt.
Lina cumowa 10 mb.
Latarka PELI 126 lumenów
Apteczka
Gaśnica proszkowa 1 kg.
Echosonda Dragonfly 7PRO(wifi,gps,sonar,chirp downvision, plotter map-bez map)

 


