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Samochód Dowodzenia i Łączności.

Parametry techniczno – użytkowe.
- przeszklenie przedziału dyspozytorskiego – wszystkie szyby termiczne i
przyciemnione atestowaną folią do minimum 55%:
* szyba odsuwana w II rzędzie w drzwiach bocznych odsuwanych,
* szyba odsuwana w II rzędzie w ścianie naprzeciwko drzwi bocznych,
* szyba stała w III rzędzie za drzwiami bocznymi z prawej strony pojazdu,
* szyba stała w III rzędzie na lewej stronie pojazdu,
- na prawej stronie pojazdu, na podeście dachowym zamontowana markiza o
długości 5mb i rozpiętości 2,75m, rozkładana i składana elektrycznie (zasilanie 12V),
markiza wyposażona w dodatkowe wsporniki oraz regulowane nogi wspierające,
kolor w tonacji biało czerwonej,
- w tylnej części nadwozia (przedział III) zamontowany maszt teleskopowy,
pneumatyczny, wysokość 5,5m, maszt wyposażony w uchwyty do anten (4 szt) do
radiotelefonów zamontowanych w przedziale II,
- na dachu pojazdu zamontowany podest dachowy nośności 150kg, na lewym
skrzydle drzwi tylnych zamontowana drabinka do wchodzenia na podest – drabinka
wykonana ze stali kwasoodpornej, nośność drabinki minimum 120kg,
- na dachu pojazdu zamontowany agregat klimatyzacji postojowej (dla przedziału II),
agregat chłodząco – grzewczy zasilany z sieci 230V, uruchamiany i sterowany z
wnętrza przedziału II,
- nadwozie podzielone na 3 przedziały, I przedział – kabina kierowcy, II przedział –
przedział dyspozytorski – oddzielony od przedziału I pełną wzmocnioną przegrodą z
rozsuwanym oknem do komunikacji oraz od przedziału III pełną wzmocnioną oraz
szczelną i wyciszoną przegrodą zapobiegającą przedostawaniu się zapachów i hałasu
z przedziału III, III przedział – przedział techniczny,
- przedział II oraz
dźwiękochłonnymi,
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1. Przedział II – przedział dyspozytorski:

- podłoga wykonana w kolorze stonowanym (odcień szarości) pokryta tworzywem
sztucznym antypoślizgowym, odpornym na ścieranie i zmiany temperatury, połączona
szczelnie z pokryciem ścian bocznych i zabudową pojazdu, umożliwiająca swobodne
zmywanie strumieniem wody bez możliwości podciekania wody,
- pokrycia ścian bocznych tworzywem sztucznym, łatwozmywalnym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury, pokrycie do linii szyb samochodu,
powyżej tkanina tapicerska – tapicerka welurowa w odcieniu dopasowanym
kolorystycznie do pokrycia podłogi i pokryć ścian bocznych oraz sufitu,
- ściany boczne oraz sufit dodatkowo wzmocnione, w sposób umożliwiający montaż
dodatkowego osprzętu i zabudowy,
- zabudowa wykonana z płyt z tworzywa sztucznego, analogicznie do pokryć ścian
bocznych, w zabudowie m.in.:
* szafa na osprzęt sieci logicznej i teleinformatycznej na prawej ścianie przedziału
(wkomponowana w przegrodę oddzielającą przedział II od przedziału III,
* szafki na dokumenty zamykane żaluzjami z tworzywa, szafki na materiały
eksploatacyjne do drukarek,
* na całej długości przedziału po lewej stronie pod sufitem, zamykana szafka na
radiotelefony nasobne wraz z ładowarkami z podłączeniem, oraz na latarki z
ładowarkami z podłączeniem,
* blat roboczy dla dyspozytorów na całej szerokości nadwozia, na przegrodzie
oddzielającej przedział II od przedziału III, nośność blatu minimum 100kg, w blacie
wykonany przepust szczotkowy na przewody do podłączenia komputerów typu
laptop, urządzeń wielofunkcyjnych itp.,
* pod blatem roboczym zestaw szafek i szuflad na osprzęt oraz dokumenty,
* nad blatem roboczym, pod szafkami, panel z zamontowanymi radiotelefonami
RADMOR – 4szt (radiotelefony dostarcza Zamawiający), sterowanie do agregatów
prądotwórczych (uruchamianie, kontrola pracy, kontrola napięcia, sterowanie
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źródłem zasilania – zasilanie z agregatów/zasilanie z zewnątrz), sterowanie do UPS’a,
radioodtwarzacz samochodowy z CD ze zdejmowanym panelem,
* przy blacie dla dyspozytorów zamontowane 2 fotele (tapicerka welurowa, odporna
na ścieranie) ze składanymi do pionu siedziskami, obrotowe do 3600, z możliwością
ustawienia kąta pochylenia oparcia, fotele zamontowane na szynach z możliwością
przesuwu przód – tył, z zagłówkami, oraz podłokietnikami, sposób montażu foteli
musi gwarantować bezkolizyjną pracę 2 dyspozytorów równocześnie i jednocześnie
umożliwiać obsługę zamontowanych urządzeń i sprzętu na panelu 1 dyspozytorowi,
* na ścianie działowej (pomiędzy przedziałem I i II), zamontowane tyłem do
kierunku jazdy fotele wyposażone w podłokietniki, zagłówki i możliwość regulacji kąta
pochylenia oparcia 3 fotele (tapicerka welurowa, odporna na ścieranie), w
podstawach foteli zamontowane dodatkowe ogrzewanie odsilnikowa o wydajność
gwarantującej właściwe dogrzanie przedziału dyspozytorskiego podczas jazdy,
ogrzewanie niezależne od silnika zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu, wyposażone
w termostat i regulację temperatury o odpowiedniej wydajności gwarantującej
szybkie ogrzanie przedziału dyspozytorów na postoju, schowki na dodatkowy sprzęt,
fotele wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa,
* na lewej ścianie przedziału dyspozytorskiego zamontowane uchwyty na stół
rozkładany, stół przesuwany wzdłuż osi pojazdu w zakresie ok. 25cm (w sposób
ułatwiający zajęcie miejsc na fotelach), stół dzielony 2/3 x 1/3, na nogach stalowych
(kwasoodpornych) na rolkach, ze składanymi nogami w składnej 1/3, szerokość blatu
około 70cm, nośność stołu minimum 100kg,
* rolety na okna od wewnątrz, z możliwością zasłonięcia wnętrza przedziału
dyspozytorskiego,
* podsufitka w przedziale dyspozytorskim w jasnym odcieniu szarości, welurowa, w
suficie zamontowane ogrzewanie z klimatyzacją 230V, szyberdach otwierany w trzech
płaszczyznach (szklany, stanowiący jednocześnie wyjście ewakuacyjne) z roletą z
moskitierą i przeciwsłoneczną,
* wykonanie zamykanego na klucz schowka nad kabiną kierowcy z automatycznym
podświetleniem po otworzeniu drzwiczek – drzwiczki podnoszone do góry na
siłowniku pneumatycznym,
- instalacja elektryczna 12V:
* w suficie przedziału dyspozytorskiego zamontowane oświetlenie rozpraszające
(świetlówki energooszczędne) – 4szt, oraz oświetlenie punktowe – halogenowe
(halogeny kierunkowe) 2 nad blatem dyspozytorów oraz 2 nad stołem składanym,
* gniazda 12V do podłączenia dodatkowych urządzeń – 2szt,
* lampki z regulowaną intensywnością światła przy blacie dyspozytorskim – 2szt –
lampki na elastycznym łączeniu z możliwością ustawienia w wielu płaszczyznach z
filtrem nocnym w kolorze czerwonym,
- instalacja elektryczna 230V (prowadzona w listwach zespolonych do poprowadzenia
instalacji sieci logicznej z separatorem pomiędzy przewodami napięciowymi i
logicznymi, budowa listwy modułowa z wpuszczanymi w listwę modułami gniazd
napięciowych i sieci logicznej – zapewniona możliwość rozbudowy układu
napięciowego i logicznego), ponadto całość instalacji 230V winna posiadać możliwość
przełączania zasilania z gniazda zewnętrznego bądź z zespołu agregatów:
* 4 gniazda do podłączenia zasilania pod blatem roboczym (zasilanie z agregatu bądź
z sieci zewnętrznej),
* 4 gniazda do podłączenia zasilania pod blatem roboczym z zabezpieczeniem
awaryjnego zasilania poprzez UPS (blokada gniazd przed podłączeniem
niepożądanych urządzeń – tzw. Klucz),
* 4 gniazda do podłączenia zasilania na ścianie prawej przedziału dyspozytorskiego,
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* 4 gniazda do podłączenia zasilania na prawej stronie przedziału dyspozytorskiego z
zabezpieczeniem awaryjnego zasilania poprzez UPS (blokada gniazd przed
podłączeniem niepożądanych urządzeń – tzw. Klucz),
* zewnętrzne gniazdo do podłączenia zasilania 230V z zabezpieczeniem
przeciwporażeniowym oraz z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy
podłączonym zasilaniu,
* układ prostowniczy doładowujący zespół akumulatorów na postoju przy
uruchomionym zasilaniu 230V,
2. Przedział III – przedział techniczny:
- zabudowa przedziału technicznego
wykonana w formie regału ze stali
kwasoodpornej i aluminium, z
szafkami, szufladami i pólkami wraz
z mocowaniami do wymaganego
sprzętu:
* w dolnej, centralnej części,
zamykana komora na agregaty
prądotwórcze HONDA EU30IS –
2szt
* z prawej strony przedziału
zamontowany maszt teleskopowy –
pneumatyczny
–
zgodny
z
wcześniejszym opisem,
* ponadto mocowania do sprzętu
dostarczanego przez Wykonawcę
m.in.: UPS, kanistry z paliwem –
2szt, przedłużacz 25mb – 2szt,
zestaw najaśnic na statywach –
2kpl (moc najaśnic na jednym
statywie – 2x250W),
* szczegóły dotyczące rozwiązań do
ustalenia,
* minimum 4 gniazda 230V
analogiczne do przedziału dyspozytorskiego,

