
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE – 

NAMIOT PNEUMATYCZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

Namiot pneumatyczny o powierzchni min.37m2 

Poszycie namiotu wykonane z tkaniny trudnopalnej poliestrowej pokrytej dwustronnie PVC, 

wodoszczelnej, odpornej na promieniowanie ultrafioletowe oraz starzenie. Nie wymagające 

konserwacji/talkowania podczas przechowywania. Kolor pomarańczowy z zewnątrz, szary od 

środka. 

Stelaż pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej tkaniny PVC o gramaturze 1100 g/m2, której 

poszczególne elementy są łączone za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego – brak 

elementów szytych czy klejonych. Konstrukcja pneumatyczna [stelaż] mocowana na systemie 

umożliwiającym w przypadku uszkodzenia wypięcie samej konstrukcji lub poszycia, w celu 

ich naprawy lub wymiany. Możliwość pompowania za pomocą pompki elektrycznej, pompki 

ręcznej lub nożnej oraz z butli na sprężone powietrze lub sprężarki. Stelaż musi posiadać 

zawór bezpieczeństwa. 

Podłoga wzmocniona 3-warstwowa, ze strukturą antypoślizgowa  odpinana. 

Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych posiadających na zewnątrz kołnierze 

umożliwiające łączenie z innymi namiotami.  

Na ścianach bocznych 4 (lub 6) okien trzywarstwowych (po dwa (trzy) z każdej strony) 

składające się z moskitiery, folii przezroczystej oraz zasłony z tkaniny zasadniczej. Na suficie 

wzdłużne pasy doświetlające. 

Wyposażony w mocowania do zawieszenia oświetlenia, kanały powietrzne dla nagrzewnicy, 

rękawy techniczne do przeprowadzenia okablowania, uchwyty do mocowania linki stalowej 

do kotary działowej wzdłużnej.  

Wyposażony w pokrowiec z uchwytami, odciągi fluoroscencyjne o zwiększonej widoczności 

w nocy, kotwy, młotek, zestaw naprawczy, wąż pozwalający na pompowanie ze sprężarki, 

pompkę ręczną lub nożną. etc. 

Zastosowane materiały mają gwarantować prawidłową eksploatację namiotu w zakresie 

temperatur od –30 °C do +70 °C. 

Wyposażony w pompkę elektryczną 230V, min. 2000L/min., z systemem automatycznej 

kontroli i regulacji ciśnienia w konstrukcji pneumatycznej w przypadku długotrwałego 

użytkowania. 

Namiot dodatkowo wyposażony w: 

1) Agregat prądotwórczy ze stabilizacją napięcia, moc znamionowa min. 3,8kW, 

maksymalne wymiary: długość 650mm, szerokość 520mm, wysokość 560mm – 1szt. 

2) Czujnik CO, z funkcją testu działania, zasilany bateriami – 3 szt. 



3) Oświetlenie LED do namiotu min. 2 x 4750lm, min. IP66, IK10, wyłącznik na każdej 

lampie pozwalający włączać/wyłączać każdą z lamp w szeregu osobno, długość 

przewodu zasilającego od pierwszej lampy min. 5m, zasilanie 230V – 2 komplety 

4) Najaśnica Galaxy LED XL z pokrowcem i stojakiem. LED 9500lm, IP 54, IK 10, 

Anty-olśnieniowy klosz, długość przewodu 5m, stojak składany o wysokości roboczej 

min. 2 m – 3 kpl. 

5) Przedłużacz bębnowy, metalowy, 50m, 4 gniazda typ E 230V, w izolacji gumowej, 

IP44, wtyczka uniwersalna, – 3szt. 

6) Czajnik elektryczny, stalowy, moc 1800-1900W, pojemność 1,5 – 2,0l – 3szt. 

7) Warnik do napojów o podwójnych ściankach 10l, z ociekaczem, moc max 1500W –  

1 szt. 

8) Termos stalowy do transportu żywności, z kranem, 20 litrów, podwójna pokrywa 

zabezpieczona uszczelką z wentylem odpowietrzającym, zamykana zatrzaskami, 

rączki do przenoszenia – 2 szt. 

9) Komplet stół i 2 ławki (tzw. komplet piwny), stół drewniany o wymiarach 220cm x 

70cm, grubość blatu min 26mm, metalowe składane nogi, ławki 220cm x 25cm –  

10 kpl. 

10) Stół polowy składany blat o wymiarach ok 80x80cm wykonany z wodoodpornej 

sklejki o gr. 10mm – 2 szt. 

11) Fotel-krzesło typu wędkarskiego, szerokie siedzisko z oparciem oraz z 

podłokietnikami, konstrukcja składana na tzw. parasolkę – 8 szt. 

12) Skrzynia transportowa na kołach kombi duża Stanley 189l, z wysuwanym uchwytem 

transportowym, metalowe zaczepy zapinane na zamek, wymiary 94,6 x 57,8 x 57,5 

cm. – 2 szt. 

13) Gaśnice proszkowe ABC 6kg, świadectwo dopuszczenia CNBOP -  4 szt. 

14) Stojak na worki na śmieci 120l, metalowy składany – 4 szt. 

 

Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24m-ce. 

 


