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Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia  

Rozdział 1. Przyjęta terminologia i skróty 

W załączniku przyjęto następującą terminologię i skróty: 

� Sprzęt radiokomunikacyjny – radiotelefony bazowe\retransmisyjne\przewoźne\noszone 
(nasobne),  

� Oprogramowanie – licencjonowane, standardowe oprogramowanie będące składnikiem 

składanej Zamawiającemu oferty;  

� Licencja oprogramowania – ograniczone prawo rzeczowe upowaŜniające do 

niewyłącznego korzystania z Oprogramowania przez określoną w umowie liczbę 

nazwanych uŜytkowników na warunkach zapisanych w umowie; 

� Zamawiający – Komenda Główna Policji (KGP); 

� UŜytkownik końcowy – bezpośredni uŜytkownik sprzętu radiokomunikacyjnego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie 

i Rzeszowie, 
 

 Pozostałe określenia uŜyte w załączniku naleŜy rozumieć zgodnie z powszechnie 

akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu. 
 

Rozdział 2.  Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

Część 1 
a) 100 kpl. radiotelefonów (stacji) bazowych spełniających wymagania techniczno  
– funkcjonalne i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale nr 2.1.1. 
b) 3 000 mb przewodu antenowego o parametrach określonych w rozdziale nr 2.1.1. 
c) 6 kpl. zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów (stacji) bazowych wraz z 
niezbędną dokumentacją serwisową, opisanych w rozdziale nr 2.1.1. (w tym w kaŜdym 

zestawie laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem do 
programowania i strojenia stacji bazowej, zgodnie z wymaganiami określonymi rozdziale nr 
6). 
d) Szkolenie 14 osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale nr 2.3.2. 
e) Konserwacja, ekspertyza masztów i instalacje antenowe, zgodnie z rozdziałem nr 2.2. 
f) Dokumentacja techniczna (6 kpl.) zgodna z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.3.1. 
g) Instalacja oraz uruchomienie stacji bazowych wraz z osprzętem  
i oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami montaŜowo-instalacyjnymi zawartymi w 
rozdziale 2.2 (wykaz lokalizacji instalacji antenowych w rozdziale 5). 
h) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 

do SIWZ. 
i) Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo uŜytkowanie 

dostarczanego oprogramowania. 
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Część 2  
a) 1000 kpl. radiotelefonów przewoźnych spełniających wymagania techniczno – funkcjonalne 
i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale nr 2.1.2,  
b) 6 kpl. zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów przewoźnych wraz z 

niezbędną dokumentacją serwisową, opisanych w rozdziale nr 2.1.2. 
c) Szkolenie 14 osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale nr 2.3.2. 
d) Dokumentacja techniczna (6 kpl.); zgodna z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.3.1. 
e) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi nr 2 do SIWZ. 
f) Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo uŜytkowanie 

dostarczanego oprogramowania. 
 
Część 3 
a) 2600 kpl. radiotelefonów noszonych spełniających wymagania techniczno – funkcjonalne  
i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale 2.1.3.  
b) 420 kpl. ładowarek jednopozycyjnych spełniających wymagania opisane w rozdziale nr 
2.1.3. 
c) 420 kpl. ładowarek wielostanowiskowych (min. 5 stanowisk) zgodnie z rozdziale nr 2.1.3.  
d) 12 kpl. ładowarek wielostanowiskowych (min. 5 stanowisk) z funkcją regeneracji 

akumulatorów,  spełniających wymagania w rozdziale nr 2.1.3. 
e) 6 zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów noszonych wraz z niezbędną 

dokumentacją serwisową,  opisanych w rozdziale nr 2.1.3. 
f) Szkolenie 14 osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale nr 2.3.2. 
g) Dokumentacja techniczna (6 kpl.); zgodna z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.3.1. 
h) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami nr 2 do SIWZ. 
i) Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo uŜytkowanie 

dostarczanego oprogramowania. 
 

Część 4 
a) 20 kpl. radiotelefonów (stacji) retransmisyjnych, spełniających wymagania techniczno – 
funkcjonalne i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale nr 2.1.4. 
b) 600 mb przewodu antenowego o parametrach określonych w rozdziale nr 2.1.4.  
c) 6 zestawów do programowania i strojenia radiotelefonów (stacji) retransmisyjnych wraz z 
niezbędną dokumentacją serwisową, opisanych w rozdziale nr 2.1.4. (w tym w kaŜdym 

zestawie laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem do 
programowania i strojenia stacji retransmisyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi 
rozdziale nr 6). 
d) Ekspertyza i konserwacja masztów, instalacje antenowe zgodnie z rozdziałem nr 2.2. 
e) Szkolenie 14 osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale nr 2.3.2. 
f) Dokumentacja techniczna (6 kpl.); zgodna z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.3.1. 
g) Instalacja oraz uruchomienie stacji retransmisyjnej, wraz z osprzętem  
i oprogramowaniem; zgodnie z wymaganiami montaŜowo-instalacyjnymi zawartymi w 
rozdziale 2.2 (wykaz lokalizacji instalacji antenowych w rozdziale 5). 
h) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 

do SIWZ. 
i) Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo uŜytkowanie 

dostarczanego oprogramowania. 
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Rozdział  2.1. Wymagania techniczno-funkcjonalne  
 
 Wymagania techniczno-funkcjonalne sprzętu radiokomunikacyjnego wchodzącego w skład 

przedmiotu zamówienia (przez określenie „moŜliwość” korzystania z danej funkcjonalności naleŜy 

rozumieć, iŜ dana funkcjonalność jest zaimplementowana a o jej wykorzystaniu decyduje 

uŜytkownik końcowy).  
  

2.1.1. Radiotelefony (stacje) bazowe 

PoniŜa tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów (stacji) 
bazowych i stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 

L.p. Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego 

Cechy radiotelefonu 
oferowanego przez 

Wykonawcę    
 (wypełnić poprzez 
wpisanie ,, spełnia” 
lub ,,nie spełnia” )   

       
Nazwa: 

Typ: 

Producent:  
 
 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-uŜytkowe  
   

 

 

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,  

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 100 zaprogramowanych kanałów,  

1.3 
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych), 
zgodnie z p. 1.25 

 

1.4 
Praca z duŜą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla 
kaŜdego kanału) 
zgodnie z p. 3.1 

 

1.5 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem 
nie większym niŜ 30s (programowana indywidualnie dla kaŜdego kanału), 

 

1.6 
Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z moŜliwością 

nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), 
 

1.7 
Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, 
EEA 40 ms, 

 

1.8 
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, moŜliwość 

ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,5 µV), 
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1.9 
Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale)  

wykaz wymaganych kodów w  rozdziale 3 
 

1.10 
Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana 
programowo na dowolnym kanale), 

 

1.11 

Wyłączanie/włączanie przez uŜytkownika, blokady szumów i kodowej blokady 

szumów dedykowanym do tego celu łatwo dostępnym przyciskiem manipulatora, 
zgodnie z p. 1.25d oraz 1.25e 
 
 

 

1.12 

Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania w manipulatorze 
urządzenia\modułu maskującego korespondencję głosową (scramblera), na zasadzie 

„Plug-in” (bez lutowania i przecinania ścieŜek) i pracować wówczas zgodnie z opisem 

w rozdziale 4, 

 

1.13 
MoŜliwość realizacji odbioru zbiorczego w oparciu o minimum dwa dodatkowe 
wyniesione odbiorniki (z kryterium najsilniejszego odebranego sygnału), 

 

1.14 
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 

przyciskami, dotyczy manipulatora i zespołu N/O 
 

1.15 
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi 

do tego celu przyciskami,  
 

1.16 
Wizualizacja poziomu głośności w przypadku regulacji głośności dedykowanymi 

przyciskami 
 

1.17 
WyposaŜenie manipulatora w złącze akcesoryjne umoŜliwiające podłączenie 

dodatkowego głośnika i mikrotelefonu z przyciskiem nadawania, 
 

1.18 
Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 

rezerwowego, 
 

1.19 
Automatyczne, bezzwłoczne przełączanie z zasilania sieciowego na rezerwowe, 
zapewniające ciągła pracę radiotelefonu bazowego, 

 

1.20 Automatyczne ładowanie „on – line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego,  

1.21 
Automatyczne zabezpieczenie baterii akumulatorów zasilania rezerwowego przed 
nadmiernym rozładowaniem, 

 

1.22 
MoŜliwość dołączenia do zespołu N/O zewnętrznych min. trzech czujników 

alarmowych (alarmy obiektowe sygnalizujące np.: poŜar, włamanie), 
 

1.23 

Lokalna manipulacja z panelu sterującego zespołu N/O umoŜliwiająca: 
- zmianę kanału pracy /ze wskazaniem kanału pracy/, 
- odbiór i nadawanie na wybranym kanale, 
- regulację głośności. 

 



 5 

1.24 
Zdalne sterowanie z manipulatora operatorskiego (konsoli) przez niekomutowaną 

jednoparową linię telefoniczną na odległość nie mniejszą niŜ 10 km (o tłumienności 

falowej równej lub większej 15 dB dla 1 kHz),  
 

1.24a 
Zewnętrzne zabezpieczenie przepięciowe i odgromowe po obu stronach linii 

sterującej, 
 

1.25 Manipulator operatorski zapewniający:  

1.25a Włączanie i wyłączanie zespołu N/O i zasilania manipulatora,  

1.25b Zmianę kanału pracy stacji bazowej,  

1.25c Wyświetlanie nazwy kanału roboczego,  

1.25d Załączenie i wyłączenie blokady szumów (blokada poziomem),  

1.25e Załączanie i wyłączanie kodowanej blokady szumów – CTCSS,  

1.25f 
Odsłuch w dowolnym kanale korespondencji kodowanej z uŜyciem do 8 kodów 

CTCSS (indywidualnie dla kaŜdego kanału, przy jednorazowym 

programowaniu), 
 

1.25g 

Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umoŜliwiające po instalacji 

urządzenia/modułu maskującego korespondencję: 
- włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji (dla nadawania), 
- wybór do pracy dowolnego klucza kodowego, 

 

1.25h Włączenie / wyłączenie skanowania łatwodostępnym przyciskiem funkcyjnym,  

1.25i 
Wybieranie numeru selektywnego wywołania (moŜliwość ustawienia cyfry „0” 

jako pierwszej cyfry selektywnego wywołania), 
 

1.25j 
Wyświetlanie wybranych i odebranych numerów (lub nazw) selektywnego 

wywołania, 
 

1.25k MoŜliwość aktywowania nadawania przyciskiem ręcznym i noŜnym,  

1.25l Regulację poziomu sygnału akustycznego z odbiornika,  

1.25m 

Sygnalizację stanów awaryjnych zespołu N/O:  
- zanik napięcia sieciowego (zasilanie rezerwowe) i powrót napięcia sieciowego, 
- z zewnętrznych czujników alarmowych (m. in. poŜar, włamanie), 
- linii sterującej.  
Ww. sygnalizacje wyświetlane alfanumerycznie wraz z sygnalizacją akustyczną, 

 

1.25n MoŜliwość podłączenia rejestratora rozmów,  
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1.25o 
MoŜliwość dołączenia do manipulatora operatorskiego manipulatora 

dodatkowego za pomocą niekomutowanej linii telefonicznej o długości 

minimum 300 m, 
 

1.25p 
Manipulator dodatkowy powinien zapewniać minimum - nadawanie i odbiór na 
kanale wybranym w manipulatorze operatorskim (funkcja interkomu), 

 

2 Parametry techniczne ogólne  

2.1 Modulacja F3E,  

2.2 Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz,  

2.3 Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału ± 0,6 kHz,  

2.4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz,  

2.5 Zasilanie sieciowe 230 V ± 10%, 50 Hz  

2.6 Pobór mocy nie większy niŜ 250 W,  

2.7 
Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 12V lub 24 V, 
zapewniające ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niŜ 8 godzin przy proporcjach 

nad/odb/nasłuch równych 10%/10%/80% i mocy nadajnika 25 W), 
 

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości 

od  5 W do 25 W (w trybie serwisowym), 
 

3.2 
MoŜliwość ustawiania poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w trybie 
serwisowym), 

 

3.3 
Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz), 

dewiacja w dostarczonym sprzęcie powinna być ustawiona w zakresie ± (2 ÷ 2,5) kHz 
 

3.4 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ±  50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),  

3.5 
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), 

 

3.6 
Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5%,  
przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

3.7 Całkowity przydźwięk i szumy własne ≤ -40 dB,  

3.8 
Tłumienność intermodulacji nie mniejsza niŜ 70 dB dla kaŜdej składowej 

intermodulacji. 
Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 



 7 

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
Czułość odbiornika lepsza niŜ 0,5 µV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 µV przy 
SINAD wynoszącym 12 dB, 
Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 

4.2 
Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %,  
przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

4.3 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), 

 

4.4 Histereza blokady szumów ≤ 4,5 dB.  

5 Manipulator operatorski wymagany w zestawie  

5.1 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W, 
 

5.2 Zasilanie sieciowe 230 V ± 10%, 50 Hz  

5.3 
Zasilanie rezerwowe zapewniające ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niŜ 8 godzin 

pracy z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 12 V przy proporcjach 
nasłuch/odbiór równych 90%/10% i mocy m.cz. 3 W), 

 

6 Antena stacji bazowej  

6.1 
Antena powinna zapewniać prawidłową pracę stacji bazowej co najmniej w zakresie 

częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz, z zachowaniem następujących parametrów: 
 

6.1a WFS ≤ 1,6,    

6.1b Zysk energetyczny ≥ 3 dBd,   

6.1c Dopuszczalna moc minimum 50 W,   

6.2 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω,  

6.3 Polaryzacja pionowa,   

6.4 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej,  

6.5 Wysokość nie większa niŜ 5 m,  

6.6 Masa nie większa niŜ 5 kg.  

7 Zabezpieczenie odgromowe anteny  

7.1 Prąd w impulsie do min. 50 kA,  

7.2 Zakres częstotliwości pracy min. 148 ÷ 174 MHz,   

7.3 WFS ≤ 1,1 (w całym paśmie pracy stacji bazowej),  

7.4 Tłumienność < 0,15 dB (w całym paśmie pracy stacji bazowej),  

8 Parametry kabla antenowego  
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8.1 Impedancja falowa o wartości znamionowej 50 Ω,   

8.2 Tłumienność falowa ≤ 3 dB/100 m dla częstotliwości 174 MHz,  

8.3 

Długość kabla nie mniej niŜ 30 ± 1 mb / 1 kpl. stacji bazowej. 
Kabel nie powinien być cięty przed dostawą, lecz w trakcie montaŜu w zaleŜności od 

potrzeb – jednak łączna długość kabla powinna być dostarczona w przeliczeniu 30 mb 

x ilość stacji bazowych do danej KWP 

 

9 Środowisko i klimatyczne warunki pracy  

9.1 
Stacja bazowa spełnia  wymagania normy ETSI EN 300 019-1-3: w zakresie 
promieniowania słonecznego klasa 3.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 3.1, 

wibracji i udarów klasa 3.3, 
 

9.2 Minimalny zakres temperatury pracy manipulatora operatorskiego +50 ÷ +400C,  

9.3 Minimalny zakres temperatury pracy zespołu N/O -250 ÷ +550C,  

9.4 Minimalny zakres temperatury składowania -400 ÷ +650C,  

9.5 Minimalny zakres temperatury pracy anteny  -40°C ÷ +70°C,  

10 Zestawy do programowania i strojenia  

10.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 

związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieŜącemu uaktualnianiu 

w miarę wprowadzania zmian, 
 

10.2 
MoŜliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 
wpisania do wszystkich dostarczonych elementów stacji bazowych, 

 

10.3 
MoŜliwość przechowywania dla kaŜdego elementu wyposaŜenia kompletnego zestawu 

danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, 
 

10.4 
MoŜliwość realizacji wszystkich czynności związanych z programowaniem i 

strojeniem  przy wykorzystaniu laptopa  będącego przedmiotem zamówienia 
 

10.5 

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone 

niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD 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 kaŜdego 

zakupionego urządzenia. 

 

10.6 
Instrukcje serwisowe do wszystkich zespołów stacji bazowej do programowania i 

strojenia zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji 
 

11 WyposaŜenie (ukompletowanie)  stacji bazowej  

11.1 Zespół N/O (nadawczo-odbiorczy) z kompletem urządzeń sterujących,  
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11.2 Manipulator operatorski wraz z mikrofonem i noŜnym włącznikiem nadawania,  

11.3 Zasilanie rezerwowe,  

11.4 Antena,   

11.5 
Zestaw złącz, połączeń i elementów montaŜowych w tym: kabel antenowy, uchwyty, 

zabezpieczenie odgromowe, zabezpieczenia linii sterujących, złącza, uziemiacze, 

jumpery (o długości 1 ÷2 m), 
 

11.6 
Komplet dokumentacji montaŜowej i obsługowej w języku polskim dla uŜytkownika  

stacji bazowej, 
 

11.7 
Deklaracje zgodności dla poszczególnych urządzeń składowych stacji bazowych 

zgodnie z p.12.2 
 

12 Wymagania uzupełniające  

12.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą 

być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z 

normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.  
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z 

normą EN 60950-1. 
Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-3. 

 

12.2 
Stacja bazowa, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację zgodności 

z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE) 
 

2.1.2. Radiotelefony przewoźne 

PoniŜsza tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów przewoźnych  
(w zestawie kamuflowanym) i stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia 
z wymaganiami Zamawiającego. 
 

L.p. Cechy  radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego 

Cechy radiotelefonu 
oferowanego przez 

Wykonawcę    
 (wypełnić poprzez 
wpisanie ,, spełnia” 
lub ,,nie spełnia”)   

       
Nazwa: 

Typ: 

Producent:  
 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-uŜytkowe  

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,  
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1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów,  

1.3 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych),  

1.4 
Praca z duŜą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla 

kaŜdego kanału), zgodnie z p. 3.2  

1.5 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem 
nie większym niŜ 30s (programowana indywidualnie dla kaŜdego kanału) ,  

1.6 
Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z moŜliwością nadawania 

priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów),  

1.7 
Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms,  
EEA  40 ms,  

1.8 
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, moŜliwość 

ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 µV),  

1.9 
Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), 

wykaz  wymaganych kodów w rozdziale 3 
 

1.10 
Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana 

programowo na dowolnym kanale),  

1.11 
Wyłączanie/włączanie przez uŜytkownika, blokady szumów i kodowej blokady 

szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie 

radiotelefonu, 
 

1.12 

Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia\modułu 

maskującego korespondencję głosową (scramblera), na zasadzie „Plug-in” (bez 
lutowania i przecinania ścieŜek) i pracować wówczas zgodnie z opisem w rozdziale nr 
4 

 

1.13 
Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 

przyciskami,   

1.14 
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi 

do tego celu przyciskami,   

1.15 

Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umoŜliwiające po instalacji urządzenia 

maskującego: 
- włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu, 
- wybór do pracy dowolnego klucza kodowego, 

 

1.16 
Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umoŜliwiające włączenie / 

wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego,   

1.17 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku,  
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1.18 
Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją 

podsłuchu kabiny,  

1.19 Blokowanie / odblokowanie  radiotelefonu drogą radiową,  

1.20 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania,  

1.21 

Złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umoŜliwiające sterowanie 

zewnętrznymi urządzeniami  (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem selektywnego 

wywołania; moŜliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku 

nadawania, włącznika alarmu, 

 

1.22 
MoŜliwość instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i 

zespołu N/O), zapewniającego pełne sterowanie zespołem N/O.  

2 Parametry techniczne ogólne  

2.1 Modulacja F3E,  

2.2 Minimalny zakres  częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz,  

2.3 Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału ± 0,6 kHz,  

2.4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz,   

2.5 Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie.  

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości 

od 2 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym),  

3.2 
MoŜliwość ustawiania poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w trybie 

serwisowym),  

3.3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),  

3.4 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu  12,5 kHz),  

3.5 
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), 

 

3.6 
Łączne zniekształcenia modulacji  ≤ 5%  
przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

3.7 Całkowity przydźwięk i szumy własne  ≤ -40 dB,  

4 Parametry techniczne odbiornika  
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4.1 
Czułość odbiornika lepsza niŜ 0,5 µV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 µV przy 
SINAD wynoszącym 12 dB, pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W,  

4.3 
Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %  
przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

4.4 
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz, przy 12,5 kHz, 

 

5 Antena samochodowa  

5.1 Minimalny zakres częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz,    

5.2 WFS ≤ 2 (w całym paśmie pracy),   
 

5.3 Zysk energetyczny  ≥ 0 dBd,    

5.4 Dopuszczalna moc minimum 30 W,    

5.5 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω,  

5.6 Polaryzacja pionowa,  

5.7 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej,  

5.8 
Kabel antenowy o długości 5 mb posiada wyprowadzony z grzybka antenowego pod 

kątem 90°, złącze antenowe luzem,  

6 Środowisko i klimatyczne warunki pracy  

6.1 

Radiotelefon przewoźny spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-5: w zakresie 
promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, 

deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, 

kamieniami klasa 5M2, 

 

6.2 Minimalny zakres temperatury pracy N/O  -250 ÷ +550C,  

6.3 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 ÷ +600C,  

6.4 Minimalny zakres temperatury składowania -400 ÷ +650C,  

7 Zestawy do programowania i strojenia  

7.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 

związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieŜącemu uaktualnianiu w 

miarę wprowadzania zmian, 
 

7.2 
MoŜliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 

wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów,  

7.3 
MoŜliwość przechowywania dla kaŜdego elementu wyposaŜenia kompletnego zestawu 

danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu,  



 13 

7.4 

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD 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 kaŜdego zakupionego 

urządzenia. 

 

7.5 

Instrukcja serwisowa radiotelefonu przewoźnego do kaŜdego kompletu zestawu do 

programowania i strojenia 
zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji 

 

8 WyposaŜenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego  

8.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy),  

8.2 Mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania,  

8.3 Głośnik zewnętrzny o mocy min. 5 W, z przewodem o długości min 5 mb,  

8.4 
Niezbędne przewody, złącza i elementy umoŜliwiające bezpieczne zamontowanie w 

pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 m z zabezpieczeniem od strony baterii 

akumulatorów i moŜliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie), 
 

8.5 
Przekaźniki dla urządzeń zewnętrznych uruchamiane sygnałami z gniazda 

akcesoryjnego na obudowie radiotelefonu,  

8.6 Dedykowany zewnętrzny noŜny włącznik alarmu, z przewodem o długości min 5 mb,  

8.7 
Dedykowany kamuflowany mikrofon do pracy w trybie alarmowym, z przewodem o 
długości min. 5 mb,  

8.8 Antena samochodowa,  

8.9 
Przewód instalacji o długości min. 5mb oraz wszystkie elementy wymagane do 

instalacji rozdzielnej,  

8.10 
Komplet dokumentacji montaŜowej i obsługowej w języku polskim dla uŜytkownika 

radiotelefonu przewoźnego.  

8.11 
Deklaracja zgodności 
zgodnie z p.9.2 

 

9 Wymagania uzupełniające  

9.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą 

być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z 

normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.  
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z 

normą EN 60950-1. 
Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-5. 

 

9.2 
Radiotelefon przewoźny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację 

zgodności z dyrektywą R&TTE  
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2.1.3. Radiotelefony noszone 

 
PoniŜsza tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów noszonych 
i stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 

L.p. Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez Zamawiającego 

Cechy radiotelefonu 
oferowanego przez 

Wykonawcę    
 (wypełnić poprzez 
wpisanie ,, spełnia” 
lub ,,nie spełnia”)   

       
Nazwa: 

Typ: 

Producent:  
Producent: 

1 Ogólne cechy funkcjonalno – uŜytkowe  

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,  

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów,  

1.3 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych),  

1.4 
Praca z duŜą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla 

kaŜdego kanału), 
zgodnie z p. 3.1 

 

1.5 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem 
nie większym niŜ 30s (programowana indywidualnie dla kaŜdego kanału), 

 

1.6 
Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z moŜliwością 

nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), 
 

1.7 
Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms,  
EEA  40 ms, 

 

1.8 
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, moŜliwość 

ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 µV), 
 

1.9 
Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), 
wykaz wymaganych kodów w rozdziale 3 

 

1.10 
Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana 

programowo na dowolnym kanale), 
 

1.11 
Wyłączanie/włączenie przez uŜytkownika blokady szumów i kodowej blokady 

szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie 

radiotelefonu, 
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1.12 

Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia maskującego 

korespondencję głosową (scramblera) i pracować wówczas zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w rozdziale 4, 
wskazać typy i producenta współpracujących scramblerów 

 

1.13 Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym,  

1.14 
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanym 

przyciskiem, 
 

1.15 

Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umoŜliwiające po instalacji urządzenia 

maskującego: 
    – włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu, 
    – wybór do pracy dowolnego klucza kodowego, 

 

1.16 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku,  

1.17 Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego,  

1.18 Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową,  

1.19 
Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej 
rozładowania (z moŜliwością programowego wyłączenia tej funkcji), 

 

1.20 Złącze umoŜliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów:  

1.20a Mikrofonogłośnika,  

1.20b Zestawu do pracy kamuflowanej,  

1.20c 
Przystosowanie do podłączenia za pomocą odpowiedniego adaptera, eksploatowanego 

w Policji typu Ceotronics zestawu podkaskowego. 
 

2 Parametry techniczne ogólne  

2.1 Modulacja F3E,  

2.2 Minimalny zakres częstotliwości pracy 148 ÷ 174 MHz,  

2.3 Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału ± 1 kHz,  

2.4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz,   

2.5 
Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach 
nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 

5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W, 
 

3 Parametry techniczne nadajnika  
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3.1 
Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 

0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym), 
 

3.2 
MoŜliwość ustawiania poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W (tylko w 

trybie serwisowym), 
 

3.3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz),  

3.4 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz),  

3.5 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 3000 Hz przy odstępie 25 kHz i 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu  12,5 

kHz), 
 

3.6 Łączne zniekształcenia modulacji  ≤ 5%  1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej  

3.7 Całkowity przydźwięk i szumy własne  ≤ -40 dB,  

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
Czułość odbiornika lepsza niŜ 0,5 µV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 µV przy 
SINAD wynoszącym 12 dB, 
Definiowana zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W,  

4.3 
Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %  
1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

4.4 
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz). 

 

5 Parametry anteny  

5.1 Minimalny zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz,  

5.2 Maksymalna długość 200 mm,   

5.3 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω,  

5.4 Polaryzacja pionowa,  

5.5 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej.  

6 Ładowarki do baterii akumulatorów  

6.1 Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić:  

6.1a Ładowanie baterii akumulatorów,  

6.1b Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania,  
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6.2 Ładowarka wielostanowiskowa  zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić:  

6.2a Ładowanie baterii akumulatorów,  

6.2b Sygnalizację cyklu pracy,  

6.3 
Ładowarka wielostanowiskowa z funkcją regeneracji, zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 

Hz ma zapewnić: 
 

6.3a Ładowanie baterii akumulatorów,  

6.3b Regenerację baterii akumulatorów,  

6.3c Określenie pojemności baterii akumulatorów,  

6.3d Sygnalizację cyklu pracy,  

6.3e KaŜda z ww. funkcji ma być realizowana przez wszystkie stanowiska  ładowarki.  

7 Środowisko i klimatyczne warunki pracy  

7.1 

Radiotelefon noszony  spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: w zakresie 
promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, 

deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 
5M3, 

 

7.2 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -250 ÷ + 550C,  

7.3 Minimalny zakres temperatury składowania -400 ÷ +650C,  

8 Zestawy do programowania i strojenia  

8.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 

związanych z programowaniem i strojeniem, podlegającego bieŜącemu uaktualnianiu 

w miarę wprowadzania zmian, 
 

8.2 
MoŜliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 

wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów, 
 

8.3 
MoŜliwość przechowywania dla kaŜdego elementu wyposaŜenia kompletnego zestawu 

danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, 
 

8.4 

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone 

niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD 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 kaŜdego 

zakupionego urządzenia. 
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8.5 
Instrukcja serwisowa radiotelefonu nasobnego do kaŜdego kompletu zestawu do 

programowania i strojenia 
Zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji 

 

9 Akcesoria wymagane w zestawie  

9.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy),  

9.2 Trzy baterie akumulatorów tego samego typu,  

9.3 Antena,   

9.4 Mikrofonogłośnik,  

9.5 Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm),  

9.6 Futerał z zaczepem obrotowym do pasa (szerokość pasa 50 mm),  

9.7 Przejście na gniazdo antenowe BNC,  

9.8 
Komplet dokumentacji montaŜowej i obsługowej w języku polskim dla uŜytkownika 

radiotelefonu noszonego. 
 

9.9 
Deklaracje zgodności dla radiotelefonów i dostarczanych ładowarek 
zgodnie z p.10.2 

  

10 Wymagania uzupełniające  

10.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą 

być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z  

normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.  
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z 

normą EN 60950-1. 
Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-7. 

 

10.2 
Radiotelefon noszony, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację 

zgodności z dyrektywą R&TTE, 
 

2.1.4. Radiotelefony (stacje) retransmisyjne 

PoniŜsza tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów(stacji) 
retransmisyjnych i stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia  
z wymaganiami Zamawiającego. 
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L.p. Cechy radiotelefonów(stacji) retransmisyjnych wymagane przez Zamawiającego 

Cechy radiotelefonu 
oferowanego przez 

Wykonawcę    
 (wypełnić poprzez 
wpisanie ,, spełnia” 
lub ,,nie spełnia”)   

       
Nazwa: 

Typ: 

Producent:  
 

 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-uŜytkowe  

1.1 Praca w trybie: duosimpleks, dupleks,  

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 16 zaprogramowanych kanałów,  

1.3 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 8 znaków alfanumerycznych),  

1.4 
Praca z duŜą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla 
kaŜdego kanału), 
zgodnie z p. 3.1 

 

1.5 
Programowe ograniczanie czasu nadawania i retransmisji w granicach od 30s do 180s, 
ze skokiem nie większym niŜ 30s (programowana indywidualnie dla kaŜdego kanału), 

 

1.6 
Programowe ustawienie czasu podtrzymania transmisji po zaniku sygnału aktywacji 

retransmisji, 
 

1.7 
MoŜliwość wysyłania tonów CTCSS w czasie podtrzymania retransmisji, 
Wykaz wymaganych kodów w rozdziale 3 

 

1.8 
Retransmisja sygnałów selektywnego wywołania w standardach: CCIR 100 ms, CCIR 
70 ms, EEA 40 ms, 

 

1.9 
Retransmisja sygnałów kodowanych przez urządzenie/moduł maskujący 

korespondencję głosową (scrambler), 
 

1.10 
Retransmisja jednej z min. 5 sieci radiowych pracujących w tym samym kanale z 

róŜnymi kodami blokady szumów CTCSS, 
 

1.11 
MoŜliwość pracy odbiornika i nadajnika stacji retransmisyjnej z dowolnie 

zaprogramowanymi kodami CTCSS, 
 

1.12 
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, moŜliwość 

ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,5 µV), 
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1.13 
WyposaŜenie w złącze akcesoryjne umoŜliwiające podłączenie dodatkowego głośnika 

i mikrotelefonu z przyciskiem nadawania, 
 

1.14 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania,  

1.15 Automatyczne ładowanie „on – line” baterii akumulatorów zasilania rezerwowego,  

1.16 

Lokalna manipulacja umoŜliwiająca: 
-zmianę kanału pracy, 
-odbiór i nadawanie na wybranym kanale, 
-regulację głośności. 

 

1.17 
Automatyczne, bezzwłoczne przełączanie z zasilania sieciowego na rezerwowe, 
zapewniające ciągłą pracę,  

 

1.18 
Automatyczne zabezpieczenie baterii akumulatorów przed nadmiernym 
rozładowaniem, 

 

2 Parametry techniczne ogólne  

2.1 Modulacja F3E,  

2.2 Minimalny zakres częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz,  

2.3 Dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału ± 1 kHz,  

2.4 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz   

2.5 Odstęp dupleksowy w zakresie od 4,5 MHz do 9,5 MHz włącznie,  

2.6 
Filtr dupleksowy w zakresie częstotliwości od 164,5 MHz do 167,5 MHz włącznie dla 

odbiornika i w paśmie od 172 MHz do 174 MHz włącznie dla nadajnika, 
 

2.7 Zasilanie sieciowe 230 V ± 10 %, 50 Hz  

2.8 
Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 12 V lub 24 V, 

zapewniające ciągłą pracę urządzenia (nie mniej niŜ 8 godzin przy proporcjach 
retransmisja/ nasłuch równych 20%/80% i mocy nadajnika 25 W), 

 

3 
Parametry techniczne nadajnika 
 
z uwzględnienie wpływu filtra dupleksowego 

 

3.1 
Moc wyjściowa nadajnika w.cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 

W do 20 W (w trybie serwisowym), 
 

3.2 
MoŜliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 1,0 W (tylko w 

trybie serwisowym),  
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3.3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ±50 Hz (dla 12,5 kHz),  

3.4 
Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz), 
dewiacja w dostarczonym sprzęcie powinna być ustawiona w zakresie ± (2 ÷ 2,5) kHz 

 

3.5 
Charakterystyka pasma akustycznego  (+1, -3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300÷2550 Hz przy 12,5 kHz, 

 

3.6 
Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5%  
1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

3.7 Całkowity przydźwięk i szumy własne ≤ -40 dB,  

3.8 
Tłumienność intermodulacji nie mniejsza niŜ 70 dB dla kaŜdej składowej 

intermodulacji. 
Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 

4 
Parametry techniczne odbiornika 
z uwzględnienie wpływu filtra dupleksowego 

 

4.1 
Czułość odbiornika lepsza niŜ 0,5 µV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 µV przy 
SINAD wynoszącym 12 dB, 
Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086 

 

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W,  

4.3 
Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5%  
1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

 

4.4 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz przy 12,5 kHz, 

 

4.5 Histereza blokady szumów ≤ 4,5 dB.  

5 Parametry techniczne anteny   

5.1 Minimalny zakres częstotliwości pracy 164 ÷ 174 MHz,    

5.2 WFS ≤ 1,6 w całym paśmie pracy,  

5.3 Zysk energetyczny ≥ 3 dBd,  

5.4 Dopuszczalna moc minimum 30 W,   

5.5 Impedancja wejściowa  o wartości znamionowej 50 Ω,  

5.6 Polaryzacja pionowa,   

5.7 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej,  

5.8 Wysokość nie większa niŜ 5 m,  

5.9 Masa nie większa niŜ 5 kg.  



 22 

6 Zabezpieczenie odgromowego anteny  

6.1 Prąd w impulsie do min. 50 kA,  

6.2 Zakres częstotliwości pracy minimum 164 ÷ 174 MHz,   

6.3 WFS ≤ 1,1 (w całym paśmie pracy stacji retransmisyjnej),  

6.4 Tłumienność < 0,15 dB (w całym paśmie pracy stacji retransmisyjnej),  

7 Parametry kabla antenowego  

7.1 Impedancja falowa o wartości znamionowej 50 Ω,   

7.2 Tłumienność falowa ≤ 3 dB/100 m dla częstotliwości 174 MHz,  

7.3 Długość kabla nie mniej niŜ 30 ± 1 mb / 1 kpl. stacji retransmisyjnej.  

8 Środowisko i klimatyczne warunki pracy  

8.1 
Stacja retransmisyjna spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-3: w zakresie 
promieniowania słonecznego klasa 3.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 3.1, 

wibracji i udarów klasa 3.3. 
 

8.2 Minimalny zakres temperatury pracy zespołu N/O -250 ÷ 550C,  

8.3 Minimalny zakres temperatury składowania -400÷650C,  

8.4 Minimalny zakres temperatury pracy anteny -40°C ÷ +70°C,  

9 Zestawy do programowania i strojenia  

9.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 

związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieŜącemu uaktualnianiu w 
miarę wprowadzania zmian, 

 

9.2 
MoŜliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 

wpisania we wszystkie dostarczone stacje retransmisyjne, 
 

9.3 
MoŜliwość przechowywania dla kaŜdego elementu wyposaŜenia kompletnego zestawu 

danych wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, 
 

9.4 
MoŜliwość realizacji wszystkich czynności związanych z programowaniem i 
strojeniem  przy wykorzystaniu laptopa, będącego przedmiotem dostawy 
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9.5 

Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone 

niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD 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 kaŜdego 

zakupionego urządzenia. 

 

9.6 
Instrukcja serwisowa stacji retransmisyjnej do kaŜdego kompletu zestawu do 

programowania i strojenia. 
zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji 

 

10 WyposaŜenie (ukompletowanie)  stacji retransmisyjnej  

10.1 Zespół nadawczo – odbiorczy z przynaleŜnymi urządzeniami sterowania,  

10.2 Antena stacjonarna,  

10.3 Zasilanie sieciowe,  

10.4 
Zestaw złącz, połączeń i elementów montaŜowych w tym: kabel antenowy, uchwyty, 
zabezpieczenie odgromowe, zabezpieczenie linii sterujących, złącza, uziemiacze, 

jumpery (o długości 1 ÷2 m), 
 

10.5 Głośnik zewnętrzny,  

10.6 Mikrofon z włącznikiem nadawania,  

10.7 
Komplet dokumentacji montaŜowej i obsługowej w języku polskim dla uŜytkownika 

stacji retransmisyjnej. 
 

10.8 
Deklaracje zgodności  
zgodnie z p. 11.2 

 

11 Wymagania uzupełniające  

11.1 

Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą 

być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z  

normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.  
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z 

normą EN 60950-1. 
Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-3. 

 

11.2 
Stacja retransmisyjna, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację 

zgodności z dyrektywą R&TTE 
 

 
 
2.2. Wymagania montaŜowo-instalacyjne  
 

PoniŜsza tabela przedstawia wymagania w zakresie ekspertyzy masztu, instalacji antenowej 
oraz konserwacji masztu. 
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L.p. Wymaganie  Uwagi 

1 Konserwacja masztu  

1.1 
DemontaŜ wszystkich instalacji antenowych (w tym równieŜ anten i iglic 

odgromowych) 

zdemontowane elementy 
Wykonawca na swój koszt 
dostarczy w miejsce 
wskazane przez  KWP 

1.2 Oczyszczenie z rdzy trzonu masztu (młotkowanie, szczotkowanie itp.), 
jeśli stan techniczny wymaga 

takich czynności 

1.3 
Sprawdzenie podstawy zamocowania masztu i usunięcie ewentualnych 

nieprawidłowości, 
 

1.4 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podstawy i trzonu masztu 
(malowanie podkładowe - antykorozyjne i dwukrotne malowanie właściwe 

– nawierzchniowe, wykonane farbami antykorozyjnymi o wysokiej 
odporności na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV 
oraz zapewniające min. 5 letni okres gwarancyjny), 

malowanie dotyczy całej 

powierzchni masztu oraz 
istniejących elementów 

pomocniczych (kotwy itp.), 

1.5 
Sprawdzenie stanu lin (odciągów) i usunięcie ewentualnych 

nieprawidłowości, 
 

1.6 
Sprawdzenie stanu zamocowania odciągów i kotew oraz usunięcie 

ewentualnych nieprawidłowości, 
 

1.7 
Czyszczenie a następnie zabezpieczenie odciągów i złączy smarem 

plastycznym o parametrach nie gorszych niŜ parametry smaru  Konstal 1, 
 

1.8 
Czyszczenie a następnie zabezpieczenie części gwintowanych za pomocą 

smarów i/lub past antykorozyjnych, 
 

1.9 Uszczelnienie przejścia konstrukcji masztu przez dach, jeśli stan techniczny wymaga 

takich czynności 

1.10 
Sprawdzenie stanu zacisków i śrub oraz usunięcie ewentualnych 

nieprawidłowości, 
 

1.11 Regulacja napręŜenia odciągów (pionowanie masztu),  

1.12 
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej połączeń masztu i odciągów z 

instalacją piorunochronną oraz usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, 
 

1.13 Pomiar rezystancji uziemienia, 
wyniki zawarte w przekazanej 
KWP dokumentacji 

1.14 
Ponowny montaŜ, wskazanych przez KWP niezaleŜnych od projektu (nie 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia) uŜywanych instalacji 

antenowych (instalacji wykorzystywanych wcześniej na danym maszcie) 

ponowny montaŜ uŜywanych 

instalacji antenowych nastąpi 

w oparciu  o zdemontowane 
anteny, kable antenowe oraz 
inne materiały z 

uwzględnieniem ich stanu 

technicznego. W przypadku 
niemoŜliwości ponownego 

zastosowania materiałów, ze 

względu na ich zły stan 

techniczny, odpowiednie 
materiały dostarczy ze strony 

Zamawiającego KWP. 

2 Bezpieczeństwo mechaniczne - ekspertyza wytrzymałościowa 
Po konserwacji masztu, przed 
montaŜem systemów 

antenowych 

2.1 
Obliczenia statyczno– wytrzymałościowe potwierdzające bezpieczeństwo 

uŜytkowania obciąŜonej konstrukcji masztu  w zakresie:  

 (zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami) 

Miejsce i sposób montaŜu 

poszczególnych anten musi 
być uzgadniany z KWP. 
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2.1a ObciąŜenie cięŜarem własnym,  

2.1b Dopuszczalny moment gnący,  

2.1c 
Dopuszczalne obciąŜenie uŜytkowe masztu (rozmieszczenie i maksymalna 
ilość zastosowanych anten), 

 

2.2 
Obliczenia zostaną przeprowadzone przez osobę posiadające wymagane w 

tym zakresie uprawnienia, 

na etapie ekspertyzy 
Wykonawca przedstawi 
stosowne zaświadczenie, iŜ 

dana osoba posiada 
wymagane uprawnienia 

3 Instalacja antenowa 
po przedstawieniu ekspertyzy 
wytrzymałościowej 

3.1 
Szczegółowe określenie torów antenowych jest przedmiotem projektu 

technicznego, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji przez Zamawiającego (stosowną KWP),  
 

3.2 
Wykonanie instalacji antenowej w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę 

w ramach zrealizowanych dostaw elementy, w tym: anten, przewodu 
antenowego, uchwytów, złączy, uziemiaczy, odgromników, jumperów, 

 

3.3 
Prace zostaną przeprowadzone przez osobę posiadające wymagane w tym 

zakresie uprawnienia, 

na etapie instalacji 
Wykonawca przedstawi 
stosowne zaświadczenie, iŜ 

dana osoba posiada 
wymagane uprawnienia 

3.4 
Anteny stacjonarne instalowane będą za pomocą wysięgników na 

wskazanych przez KWP (ze strony Zamawiającego) masztach antenowych, 
 

3.5 
Na końcowym odcinku kabla antenowego, wprowadzonego do 

pomieszczenia, będzie zamocowana trwała i odporna na zniszczenie 

tabliczka identyfikacyjna umoŜliwiająca opis: 
 

3.5a Typu anteny i przewodu antenowego  

3.5b Długości toru antenowego,  

3.5c Sieci radiowej,  

3.6 
Ochrona instalacji antenowej wykonana będzie zgodnie z normami PN – 
IEC 61024, PN – 86/E – 05003,  
 

 

3.7 MontaŜ iglicy odgromowej na szczycie masztu (lub z boku),  
iglica połączona galwanicznie 

z konstrukcją masztu 

3.8 Uziemienie masztu oraz odciągów   

3.9 
Doprowadzenie rezystancji instalacji odgromowej masztu do wymaganej 
wartości , 
 

 

3.10 
Ochrona kabli – ochrona przewodów zasilających, biegnących od anten do 

urządzeń radiowych, 
 

3.11 
Pomiary natęŜenia pola elektromagnetycznego z których wyniki zostaną 

udokumentowane w formie protokołów i przekazane Zamawiającemu 

(KWP), dokonane w zakresie: 

przez upowaŜniony podmiot 

po wykonaniu instalacji 
antenowych i uruchomieniu 
poszczególnych lokalnych 
systemów 
radiokomunikacyjnych 

3.11a Ochrony środowiska  
dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku 
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3.11b Przepisów BHP 

pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy i zgodności 

z dopuszczalnymi stęŜeniami 
i natęŜeniami czynników 

szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (natęŜenie 

pól emitowanych przez 
urządzenia) 

4 MontaŜ urządzeń  

4.1. 
MontaŜ dostarczonych urządzeń stacji bazowych i/lub retransmisyjnych 

wraz z osprzętem oraz wykonanie wszystkich regulacji i uziemień wymaga-
nych do poprawnej pracy urządzeń  

 

4.2. 
Dla dostarczonych stacji bazowych wymagane jest wykonanie instalacji 
N/O, manipulatorów wraz z przeprowadzeniem strojenia linii sterujących 

linie zostaną wskazane i udo-
stępnione przez KWP  

4.3 Zaprogramowanie dostarczonych stacji bazowych i/lub retransmisyjnych 
parametry pracy zostaną 

udostępnione Wykonawcy na 

etapie wykonywania montaŜu 

4.4 Uruchomienie urządzeń stacji bazowej i/lub retransmisyjnych 
w obecności wyznaczonego 

przedstawiciela Zamawiają-

cego 

4.5 
Wykonawca odpowiada za prawidłową instalację dostarczonego sprzętu i 

oprogramowania, będącego przedmiotem zamówienia. 
 

 
 
Rozdział 2.3. Wymagania niefunkcjonalne  
 
2.3.1. Dokumentacja techniczna 
 

Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia, 

oraz ewentualnymi dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami dokonanymi w okresie jej 
tworzenia.  
 

L.p. Opis wymagania 

1 
Dokumentacja uŜytkownika zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia lub przy 
ograniczonym wsparciu ze strony specjalistów Wykonawcy 

2 
Dokumentacja do strojenia i obsługi technicznej zawiera kompletną dokumentację techniczną 

poszczególnych elementów składowych urządzeń, w tym schematy elektryczne. 

3 
Dokumentacja musi zawierać zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych dostarczanych 
urządzeń oraz sposób programowania oferowanych funkcji i parametrów. 

4 
Dokumentacja powinna zawierać sposób wykonania prawidłowej instalacji dostarczonych 

urządzeń. 

5 Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim. 

6 Dokumentacja zawierać będzie zestawienie nazwa, typ i producenta dostarczanego sprzętu. 
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7 Dokumentacja zawierać będzie typy i producenta współpracujących scramblerów. 

 

 
2.3.2. Szkolenia 

 

L.p. Opis wymagania 

1 

Przeszkoleni zostaną oddelegowani pracownicy personelu Zamawiającego, odnośnie zagadnień 

dot. dostarczanych urządzeń, a w szczególności w zakresie: 
- podstawowej wiedzy o budowie, 
- parametrów techniczno-funkcjonalnych,  
- instalacji dostarczonych urządzeń, 
- programowaniu (strojeniu), 
- obsłudze technicznej, 
- serwisowaniu.  

2 Szkolenie zostanie przeprowadzone przed dokonaniem dostaw sprzętu  

3 
Szkolenie w ww. zakresie będzie trwało co najmniej 20 (dwadzieścia) godzin zegarowych, przy 

czym zajęcia będą prowadzone w dni robocze po maksymalnie 8 (osiem) godzin dziennie. 

4 
Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla uczestników szkolenia od godzin popołudniowych 

dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

5 

Zakres szkolenia musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, przy czym 
Wykonawca na co najmniej 20 (dwadzieścia) dni przed terminem rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych realizowanych w ramach szkolenia, prześle Zamawiającemu harmonogram 

szkolenia (zawierający zakres, termin i miejsce szkolenia, oraz miejsce zakwaterowania 
uczestników).  

6 
Osobą upowaŜnioną, ze strony Zamawiającego, do zatwierdzenia powyŜszego harmonogramu 

jest Naczelnik Wydziału Organizacji Systemów Teleinformatycznych Biura Łączności i 

Informatyki KGP. 

7 
Zajęcia praktyczne w zakresie programowania, strojenia i obsługi technicznej realizowane będą 

na stanowiskach wyposaŜonych w sprzęt wymagany do prawidłowej realizacji ww. czynności 

(max. 2 osoby / stanowisko). 

8 
Podczas szkolenia, w ramach zajęć dydaktycznych, Wykonawca zrealizuje na swój koszt 

instalację modelową radiotelefonu przewoźnego (dla części zamówienia nr 2).  

9 
KaŜda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma komplet dokumentacji szkoleniowej w języku 

polskim oraz zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniu 

10 Szkolenie zostanie przeprowadzone w Polsce. 

11 
Całkowite koszty szkolenia, włączając koszty dokumentacji, zakwaterowania i wyŜywienia 

pokryje Wykonawca. 

12 Całe szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 

13 Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia. Do protokołu naleŜy dołączyć 

podpisaną listę osób uczestniczących w szkoleniu i kopie poświadczeń uczestnictwa w 

szkoleniach. Protokół zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach z czego 3 dla Zamawiającego. 
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2.3.3. Oznaczenie dostarczonych urządzeń 

Dostarczony sprzęt musi posiadać oznaczenie informujące o tym, Ŝe jego zakup został sfinansowa-
ny ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie poszczególnych urządzeń, poprzez umieszczenie na 

nich trwałych, trudno usuwalnych elementów np. plakietek, naklejek, w sposób jasny i widoczny 
informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta powinna zawierać logo Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz dwujęzyczny tekst, zgodnie z zamieszczonym wzorem. Oznaczenie 
powinny być umieszczone w widocznym miejscu, a jego wielkość powinna być odpowiednia do 

wymiarów urządzenia. 
 

 

 
 
 

Wsparcie udzielone przez Norwegię 
poprzez dofinansowanie ze środków 

Norweskiego Mechanizmu  
Finansowego  

 
Supported by a grant from Norway 
through the Norwegian Financial  

Mechanizm 
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3. Wykaz tonów CTCSS. 
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Częstotliwość [Hz] 

67,0 

71,9 

74,4 

77,0 

79,7 

82,5 

85,4 

88,5 

91,5 

94,8 

97,4 

100,0 

103,5 

107,2 

110,9 

114,8 

118,8 

123,0 

127,3 

131,8 

136,5 

141,3 

146,2 

151,4 

156,7 

162,2 

167,9 

173,8 

179,9 

186,2 

192,8 

203,5 

210,7 

218,1 

225,7 

233,6 

241,8 

250,3 

69,3 

206,5 

229,1 

254,1 

62,5 

64,7 
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Rozdział 4. Wymagania w przypadku pracy z urządzeniem maskującym korespondencję 

  głosową 

 
 

L.p. Cecha  

1 

Urządzenie maskujące korespondencję głosową, zwane dalej urządzeniem, jest przeznaczone 

do instalowania w radiotelefonach: bazowych, przewoźnych i noszonych, które pracują w 

trybie: 
 - łączności konwencjonalnej z modulacją F3E, 
 - simpleks, duosimpleks, 
 - z odstępem międzykanałowym  12.5 kHz,  
 - z zastosowaniem  kodowanej blokady szumów CTCSS, 
 - z sygnalizacją SELECT V. 

2 
Urządzenie musi prawidłowo pracować w konwencjonalnych (analogowych) sieciach 
retransmisyjnych eksploatowanych w Policji, 

3 
Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego 

(spowodowanym np.: pracą na granicy zasięgu radiowego), nie powinien wymagać ponownego 

nawiązywania łączności, 

4 Urządzenia musi wykorzystywać cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji, 

5 
Urządzenie powinno zapewniać emisję (emisję słyszaną przez podsłuchującego) o cechach 

transmisji danych lub szumu, 

6 
Urządzenie musi umoŜliwiać zrozumiały odbiór informacji głosowej przy zgodności klucza w 

radiotelefonie nadającym i odbierającym, 

7 
Praca w czasie rzeczywistym (dla trybu bezpośredniego) z opóźnieniem wprowadzanym przez 

moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu /odbiorze, mniejszym niŜ 300 ms 

8 Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania obudowy radiotelefonu, 

9 
Zabezpieczenie przed moŜliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy 

kodowych, 

10 
MoŜliwość zdalnego zablokowania (dezaktywacji)  wybranego urządzenia maskującego, z 
moŜliwością późniejszego odblokowania (aktywacji), 

11 Praca urządzenia maskującego na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu, 

12 
MoŜliwość włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu za pomocą 

łatwodostępnego przycisku na obudowie radiotelefonu (uŜytkownik decyduje, czy będzie 

nadawał w sposób jawny czy z maskowaniem korespondencji głosowej), 

13 Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji, 

14 
Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza, 
niezaleŜnie od stanu włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu, 

15 MoŜliwość wyboru do pracy 1 z minimum 3 kluczy kodowych, 

16 
Sprawdzenie stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza, poprzez sygnalizację na 

wyświetlaczu czy pozycję przełącznika, 

17 
Sposób instalowania modułu urządzenia maskującego w radiotelefonach musi się odbywać bez 

ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem 

przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków, 

18 
Instalacja i praca modułu urządzenia maskującego nie moŜe spowodować pogorszenia 

parametrów radiotelefonów opisanych w specyfikacji, 

19 
Parametry urządzenia maskującego nie mogą być gorsze niŜ umieszczone w wymaganiach 

środowiskowych i klimatycznych dla danego radiotelefonu. 
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 Rozdział 5. Wykaz lokalizacji instalacji antenowych  

             
 Wykaz masztów antenowych zlokalizowanych w miejscach instalacji radiotelefonów bazowych/ stacji retransmisyjnych, w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wymaganego zakresu prac w zakresie konserwacji, ekspertyzy i instalacji antenowej zakupionego 
sprzętu. 
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Lublin KWP Lublin (43 bazowe +3 retransmisyjne) 
1 Lublin WSP rurowy 20 płaski 15 nie tak tak tak tak 
2 Lublin Wydz. Łączności rurowy 20 płaski 15 nie tak tak tak tak 

RóŜne 

maszty 
3 Lublin Wydz. Łączności rurowy 15 płaski 21 nie tak tak tak tak  
4 Lublin Wydz. Transportu rurowy 15 płaski 15 nie tak tak tak tak  
5 Biała Podlaska rurowy 9 płaski 20 nie tak tak tak tak  
6 Janów Podlaski rurowy 6 płaski 12 nie tak tak tak tak  
7 Międzyrzec Podlaski kratowy - - 13 tak tak tak tak tak  
8 Terespol rurowy 7 płaski 12 nie tak nie tak tak  
9 Wisznice Słup -rura - - 18 

 

nie nie tak tak tak  
10 Chełm rurowy 15 płaski 21 nie tak tak tak tak  
11 Siedliszcze rurowy - płaski 12 nie tak tak tak tak  
12 Dorohusk rurowy 5 płaski 7 nie nie tak tak tak  
13 Lublin  rurowy 14 płaski 18 nie tak tak tak tak 
14 Lublin rurowy 14 płaski 18 nie tak tak tak tak 
15 Lublin rurowy 14 płaski 18 nie tak tak tak tak 
16 Lublin rurowy 14 płaski 18 nie tak tak tak tak 
17 Lublin rurowy 14 płaski 18 

 

nie tak tak tak tak 
18 Lublin rurowy 14 płaski 18  nie tak tak tak tak 

Dwa maszty 

19 Lublin rurowy 11 skośny 22  nie tak tak tak tak  
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20 Lublin rurowy 15 płaski 6 nie tak tak tak tak  
21 Lublin rurowy 30 płaski 6 nie tak tak tak tak  
22 Lublin rurowy 32 płaski 6 nie tak tak tak tak  
23 Lublin rurowy 15 płaski 6 nie nie tak tak tak  
24 Zwierzyniec rurowy 9 płaski 10 nie tak tak tak tak  
25 Krasnobród rurowy 7 skośny 6 nie tak tak tak tak  
26 Biłgoraj rurowy 10 płaski 12 nie tak tak tak tak  
27 Janów Podlaski kratowy 7 skośny 21 nie tak tak tak tak  
28 Krasnystaw rurowy 10 skośny 17 nie tak tak tak tak  
29 Kraśnik rurowy 13 płaski 12 nie tak tak tak tak  
30 Kraśnik Fabryczny rurowy 8 płaski 6 nie tak tak tak tak  
31 Adamów rurowy 10 płaski 15 nie tak tak tak tak  
32 Stoczek Łukowski rurowy 14 skośny 10 nie nie tak tak tak  
33 Opole Lubelskie rurowy 17 płaski 18 nie tak tak tak tak  
34 Parczew rurowy 12 płaski 18 nie tak tak tak tak  
35 Puławy rurowy 33 płaski 21 nie tak tak tak tak 
36 Puławy rurowy 33 płaski 21 nie tak tak tak tak 

Ten sam 
maszt 

37 Ryki kratowy - - 27 nie tak tak tak tak  
38 Piaski rurowy 9 skośny 6 nie nie tak tak tak  
39 Tomaszów Lubelski rurowy 12 skośny 16 nie tak nie tak tak  
40 Włodawa rurowy 16 skośny 22 nie tak tak tak tak  
41 Hrubieszów rurowy 14 płaski 15 nie tak tak tak tak  
42 Piaski - - - - nie nie nie nie nie 

43 Kazimierz Dolny - - - - nie nie nie nie nie 

Zamiana sprzętu 

za aktualnie 
eksploatowany 

 REZERWA            
44 Wydział Łączności - - - - - - - - -  
45 Wydział Łączności - - - - - - - - -  
46 Wydział Łączności - - - - 

 

- - - - -  
KWP Olsztyn (4 bazowe + 2 retransmisyjne) 

1 Orneta rurowy 11 stromy 12 tak tak nie nie tak  
2 Lubawa rurowy 9 płaski 14 nie tak nie nie tak  
3 Biskupiec rurowy 18 stromy 14 tak tak nie nie tak  
4 Olsztyn rurowy 11 płaski 14 tak tak nie nie tak  
5 Olsztyn rurowy 40 płaski 18 tak nie nie tak tak  
6 Ostróda rurowy 7 płaski 24 

 

tak tak nie nie tak  
KWP Białystok (20 bazowe + 2 retransmisyjne) 

1 Białystok rurowy 17 płaski 15 tak tak tak tak tak  
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2 Białystok rurowy 17 płaski 15 tak tak tak tak tak  
3 Białystok rurowy 17 płaski 15 tak tak tak tak tak  
4 Białystok rurowy 17 płaski 15 tak tak tak tak tak  
5 Białystok rurowy 17 stromy 15 nie tak tak tak tak  
6 Białystok rurowy 36 płaski 12 tak tak tak tak tak  
7 Białystok rurowy 35 płaski 15 tak tak tak tak tak  
8 Białystok rurowy 58 płaski 12 tak tak tak tak tak  
9 Białystok rurowy 25 płaski 10 tak tak tak tak tak  
10 Białystok rurowy 7 płaski 15 tak tak tak tak tak  
11 Białystok - - komin 113 nie nie nie tak nie  
12 Białystok kratowy - - 47 nie nie nie tak nie 
13 Białystok kratowy - - 47 nie nie nie tak nie 

Ten sam 
maszt.  

14 Łapy rurowy 12 płaski 10 nie nie tak tak tak  
15 Kolno Szpital rurowy 20 płaski 12 nie nie tak tak tak  
16 Dąbrowa Białostocka rurowy 10 płaski 15 tak tak tak tak tak  
17 Bielsk Podlaski rurowy 12 płaski 15 tak tak tak tak tak  
18 Hajnówka rurowy 12 płaski 18 tak tak tak tak tak  
19 BiałowieŜa kratowy - - 21 tak tak tak tak tak  
20 Puńsk kratowy - - 21 nie tak tak tak tak  
21 Krynice kratowy - - 90 nie nie nie tak nie  
22 Makarki kratowy - - 120 

 

tak nie nie tak nie  
KWP Gdańsk (7 bazowych + 1 retransmisyjna) 

1 Gdynia rurowy 30 płaski 18 nie nie tak tak tak  
2 Gdańsk rurowy 20 stromy 20 nie nie tak tak tak  
3 Gdańsk rurowy 30 płaski 15 nie nie nie tak tak  
4 Gdańsk rurowy 25 stromy 20 nie nie tak tak tak  
5 Sopot rurowy 30 płaski 10 nie nie tak tak tak  
6 Malbork rurowy 12 płaski 15 nie nie tak tak tak  
7 Tczew rurowy 15 płaski 12 nie nie tak tak tak  
8 Sztum rurowy 13 stromy 25 

 

nie nie tak tak tak  
KWP Szczecin (8 bazowych +7 retransmisyjnych) 

1 Kalisz Pomorski kratowy - - 70 nie nie nie nie nie Podmiana 
sprzętu 

2 Chojna kratowy 47 płaski 18 tak nie tak nie tak  
3 Grzywacz kratowy - - 60 nie nie nie tak nie  
4 Kołowo kratowy - - 267 nie nie nie tak nie  
5 Dobra Nowogradzka rurowy 78 płaski 4 

 

nie nie nie tak nie  
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6 Góra Chełmska kratowy - - 74 nie nie nie tak nie  
7 Gołogóra kratowy - - 197 nie nie nie tak nie  
8 Szczecin rurowy 37 płaski 2 nie nie tak tak tak  
9 Szczecin kratowy - - 40 nie nie tak tak tak  
10 Szczecin rurowy 55 płaski 17 nie nie tak tak tak  
11 Koszalin rurowy 12 płaski 15 nie nie tak tak tak  
12 Koszalin rurowy 12 płaski 13 nie nie tak tak tak  
13 Mierzyn kratowy - - 21 nie nie tak tak tak  
14 Drawsko Pomorskie rurowy 12 stromy 17 nie nie tak tak tak  
15 Police kratowy - - 21 

 

nie nie tak tak tak  
KWP Rzeszów (18 bazowych + 5 retransmisyjnych) 

1 Malawa kratowy - - 30 nie nie tak tak tak  
2 Malawa kratowy - - 30 nie nie tak tak tak  
3 Malawa kratowy - - 30 nie nie tak tak tak  
4 Głobikowa  - - 40 nie nie nie tak nie  
5 Tatarska Góra  - - 30 nie nie nie tak nie  
6 Rzeszów rurowy 30 płaski 15 nie nie tak tak tak  
7 Brzozów rurowy 7 płaski 8 nie nie tak tak tak  
8 Dębica rurowy 15 płaski 15 tak nie tak tak tak  
9 Jasło rurowy 14 stromy 7 tak nie tak tak tak  
10 Jarosław rurowy 12 stromy 8 tak nie tak tak tak  
11 Kolbuszowa rurowy 12 stromy 8 tak nie tak tak tak  
12 Lesko rurowy 8 płaski 12 nie nie tak tak tak  
13 LeŜajsk rurowy 10 płaski 15 tak nie nie tak tak  
14 Lubaczów rurowy 10 płaski 15 nie nie tak tak tak  
15 Łańcut rurowy 12 stromy 8 nie nie tak tak tak  
16 Mielec rurowy 7 płaski 15 tak nie tak tak tak  
17 Nisko rurowy 20 płaski 20 tak nie tak tak tak  
18 Przeworsk rurowy 14 płaski 8 tak tak nie tak nie  
19 Ropczyce rurowy 15 płaski 5 tak nie nie tak tak  
20 Sanok rurowy 10 stromy 15 tak nie nie tak tak  
21 Stalowa Wola rurowy 35 płaski 15 tak nie tak tak tak  
22 StrzyŜów rurowy 10 stromy 12 tak nie tak tak tak  
23 Ustrzyki rurowy 8 stromy 7 

 

nie nie tak tak tak  
Zamawiający zastrzega sobie, w porozumieniu z Wykonawcą, na zmianę lokalizacji instalacji antenowych przy załoŜeniu, iŜ nie wpłynie to na 

zmianę zakresu funkcjonalnego i kosztów projektu.  
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Rozdział 6. Wymagania w zakresie laptopów (komputerów przenośnych) 
 
PoniŜsza tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla komputerów przenośnych i 

stanowi Tabelę Zgodności Oferowanego Przedmiotu Zamówienia z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 

L.p. 

Minimalne wymagania dotyczące laptopów (komputerów przenośnych) 

będących przedmiotem dostawy w ramach zestawów do programowania 

radiotelefonów: 
 

Cechy komputera 
przenośnego 

oferowanego przez 
Wykonawcę    

 (wypełnić poprzez 

wpisanie ,, spełnia” lub 

,,nie spełnia”)   
       

Nazwa: 

Typ: 

Producent:  

1 Wymagania dotyczące minimum konfiguracji sprzętowej komputerów: 

 

 

1.1 procesor typu X86, 64-bitowy, zoptymalizowany do zastosowań mobilnych,  

1.2 wyświetlacz kolorowy minimum 15” TFT WSXGA (Color Active),  

1.3 dysk twardy 100 GB,  

1.4 1 GB pamięci RAM,  

1.5 
karta graficzna 128M, pamięć karty nie wydzielana z pamięci RAM, przystosowana do 

zastosowań mobilnych,  

1.6 
karta dźwiękowa, karta sieciowa zgodna z Fast Ethernet 10/100 Mbps (dopuszcza się 

rozwiązania kart zintegrowanych),  

1.7 
napęd wewnętrzny DVD±RW/DVD±R o prędkości nagrywania DVD±R 4x, obsługa Dual 

Layer,  

1.8 napęd FDD 1,44 MB 3,5” (opcjonalnie zewnętrzny przyłączany przez interfejs USB),  

1.9 porty zewnętrzne: USB-2.0 – 2 szt., złącze równoległe, wyjście VGA,   

1.10 waga max. 3,2 kg,  

1.11 akumulator zapewniający czas pracy na baterii minimum 3 godz.,   

1.12 zasilacz sieciowy,  

1.13 instrukcja techniczno – instalacyjna w języku polskim,  

1.14 torba,   

1.15 mysz optyczna o rozdzielczości min. 800 dpi, przewodowa USB,   

2 Wymagania w zakresie oprogramowania: 
 

 

2.1 
system operacyjny Windows XP Pro OEM PL wraz z najnowszą stabilną wersją 

ServicePack (licencja + nośnik),   

2.2 oprogramowanie antywirusowe,  

 
 

 


