
Załącznik  nr  3c  opis  przedmiotu  dla  :  zestaw  kamuflowany  przewodowy  do  radiotelefonu
noszonego,    zestaw  kamuflowany  bezprzewodowy,    zestaw  do  programowania  i  strojenia  
radiotelefonów.

I – zestaw kamuflowany przewodowy do radiotelefonu noszonego

Cechy wymagane przez Zamawiającego:
• zestaw  kamuflowany  trzyczęściowy  w  kolorze  beżowym,  wyposażony  w  przycisk  PTT,

mikrofon oraz fonowód z transducerem,

• zestaw umożliwia podpięcie dłuższego fonowodu,

• zestaw umożliwia podłączenie zamiennie oprócz fonowodu, słuchawkę typu" D-Shell, Ear-

hook, Walkman za pomocą złącza DIN (2 PIN-y),

• przewody w otulinie PVC wzmocnione kevlarem,

• zestaw zakończony złączem do zaoferowanego radiotelefonu noszonego,

• do  zestawu  należy  dołączyć  jeden  dodatkowy  fonowód  o  długości  min  55 cm  oraz

3 wymienne grzybki do ucha.

II -   zestaw kamuflowany bezprzewodowy  

Specyfikacja bezprzewodowego zestawu kamuflowanego:

1. Pętla indukcyjna z mikrofonem i przełącznikiem PTT, wyposażona w złącze kompatybilne z 

dostarczonym radiotelefonem; kabel wzmocniony nicią kewlarową;

2. Odbiornik indukcyjny – douszny (słuchawka). Dostarczona słuchawka musi spełniać 

następujące parametry;

3. Prawidłowa współpraca z oferowaną pętlą indukcyjną;

4. Kolor cielisty (beżowy);

5. Minimalne pasmo przenoszenia 300Hz-5000Hz;

6. Zasilanie z 1 baterii – min. 100 godzin;

7. Sygnalizacja niskiego poziomu zasilania;

8. Funkcja squelch;

9. Filtr przeciw woskowinie (dodatkowe 10 szt. w zestawie – wraz z akcesoriami do wymiany);

10. Konstrukcja obudowy umożliwiająca samodzielną wymianę baterii przez użytkownika;

11. Załączone dodatkowe baterie do dostarczonej słuchawki – 6 szt;

12. Uniwersalny kształt (jeden rodzaj dla lewego i prawego ucha).

III - zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA

1. Wymagane jest  dostarczenie po jednym zestawie (osprzęt  i  oprogramowanie) niezbędnego do

realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów



noszonych, i przewoźnych podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian

(w okresie gwarancji).

2. Możliwość  wcześniejszego  przygotowania  i  zapisania  w postaci  elektronicznej  odpowiednich

plików do programowania wszystkich typów radiotelefonów w ramach dostawy.

3. Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne

sterowniki  w  aktualnych,  stabilnych  wersjach  na  nośnikach  danych  oraz  wymagane  prawem

bezterminowe  licencje.  Jeśli  do  tej  instalacji  niezbędne  będzie  jakiekolwiek  dodatkowe

oprogramowanie  specyficzne  dla  zakupionego sprzętu (np.  sterowniki  urządzeń),  Wykonawca

dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego zestawu.

4. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać interfejs w j. polskim.

5. Dostarczenie  przewodów  do  każdego  zestawu  do  programowania  do  każdego  z  typów

dostarczonych  radiotelefonów.  W  przypadku,  gdy  dostarczony  model  radiotelefonów

przewoźnych ma dodatkową możliwość programowania przez złącze mikrofonowe wymagane

jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.

6. Dostarczenie  1  egzemplarza  pełnej  instrukcji  serwisowej  producenta  do  każdego   typu

radiotelefonu dostarczonego w ramach dostawy (do każdego zestawu do programowania).

7. Dostarczony  zestaw  (oprogramowanie  i  osprzęt)  musi  być  kompatybilny  z  komputerem

przenośnym wyposażonym w system operacyjny Windows 7 lub nowszy i gniazdo USB 2,0.

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

8. Dostarczone radiotelefony noszone muszą być wyprodukowane (dotyczy także akumulatorów do

radiotelefonów noszonych) nie wcześniej niż rok od dostawy.

9. W  ramach  dostarczonego  rozwiązania  wymagana  jest  możliwość  przesyłania  informacji

lokalizacyjnych  GPS  do  zewnętrznego  systemu  lokalizacyjnego  –  dostarczenie  systemu

lokalizacyjnego  nie  jest  wymagane  w  ramach  Umowy.  Wykonawca   musi  zagwarantować

współpracę  zaoferowanych  radiotelefonów   z   trzema  aktualnie  używanymi  systemami

dyspozytorskimi firm: TRX, Novatel, Elvys w zakresie danych GPS użytkowanymi  używanymi

w garnizonie śląskim.

10. W  ramach  dostarczonego  rozwiązania  wymagana  jest  możliwość  przesyłania  wiadomości

tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego/oprogramowania – dostarczenie tego

systemu/oprogramowania  nie  jest  wymagane w ramach Umowy.  Wykonawca w ofercie  musi

zagwarantować  współpracę  zaoferowanych  radiotelefonów  z  używanymi  systemami

dyspozytorskimi   firm:  TRX, Novatel,  Elvys w zakresie przesyłania i  odbierania wiadomości

tekstowych.
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