
Strona 1/5 
 

Sprawa nr 20/2020/PN/Ł/OPBMR/INFR              Załącznik nr 1.8 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

AKUMULATORY, BATERIE I TAŚMY 

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia J.M. Ilość 

1 
Akumulator 12V 170Ah 

Varta 67003                                                                                                        

Akumulator:                                                                                                                                                

- napięcie 12V;                                                                                                                                        

- prąd rozruchowy 170Ah;                                                                                                                       

- kompatybilny z pojazdem Star 266.                                                         

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry. 

Szt. 4 

2 
Akumulator Motorola 

PMNN4157AR                                                                                                                                                

Akumulator do radiotelefonu:                                                                                                                                           

- pojemność minimalna 2000 mAh;                                                                                                                                                    

- funkcja inteligentnego zarządzania IMPRES;                                                                                                                                                                                                         

- kompatybilny z radiostacją Motorola GP-340.                                                   

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                                 

Szt. 18 

3 Bateria SAFT LS 14250                                                                                                                           

Bateria litowa:                                                                                                                                         

- rozmiar:1/2 AA; 

- napięcie: 3,6 V; 

- pojemność: 1.2Ah; 

- maksymalny prąd ciągły: 35mA; 

- max prąd impulsowy: 200mA (1 sek); 

- wymiary: średnica: 14,65 mm; wysokość: 24,8 mm;                                                                                                                      

- kompatybilny z radiostacją Harris 5800 H-MP.                                                  

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry. 

Szt. 16 

4 
Bateria Varta 

4120101412                                                                                                                  

Bateria R20:                                                                                                                                            

- alkaliczna;                                                                                                                                        

- rozmiar LR20 / R20;                                                                                       

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry. 

Szt. 18 

5 
Bateria AA Panasonic 

R6RZ/4BP 

Bateria R6:                                                                                                                                            

- cynko-węglowa;                                                                                                                                               

- napięcie znamionowe 1,5V;                                                                                                             

- rozmiar R6 / AA.                                                                                     

 Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 12 
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6 
Bateria AAA Panasonic 

R03RZ/4BP                                                                                                                                        

Bateria R03:                                                                                                                                            

- cynko-węglowa;                                                                                                                                               

- napięcie znamionowe 1,5V;                                                                                                             

- typ R03 / AAA.                                                                                           

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 18 

7 
Akumulator Radmor 

3571/2                                                                                                                      

Akumulator (zasilacz):                                                                                                                                                 

- pojemność 4400 mAh;                                                                                                                             

- kompatybilny z wszystkimi typami radiostacji doręcznej 3501. Produkt 

równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 24 

8 
Akumulator Radmor ALI 

143 (BT-70480) 

Akumulator (zasilacz akumulatorowy) ALI 143:                                                                                                                      

- wykonany w technologii litowo-jonowej;                                                                                                                                         

- pojemność 14 400 mAh;                                                                                                                   

- napięcie 14.4 V;                                                                                                                                  

- wymiary 226 x 79 x71 [mm];                                                                                                                          

- kompatybilny z radiostacją TRC 9200.                                                                     

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                           

Szt. 8 

9 
Bateria LR03 AAA Varta 

4103                                                                                                          

Bateria LR03:                                                                                                                                       

- alkaliczna;                                                                                                                                                 

- rozmiar LR03 / AAA;                                                                                                                                         

- napięcie 1,5 V.                                                                                 

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 20 

10 Akumulator SSB EP 5-12                                                                                                                              

Akumulator 5Ah/12V:                                                                                                                                                                                                                                                                       

- napięcie 12 V;                                                                                                                                  

- pojemność nominalna 5 Ah;                                                                                                                  

- długość 90 mm;                                                                                                                                      

- szerokość 70 mm;                                                                                                                               

- wysokość z zaciskami 107 mm;                                                                                                          

- typ końcówki Faston 250 (6,3 mm).                                                      

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Szt. 120 

11 
Akumulator Dell CPL-

JHW87                                                                                                              

Akumulator:                                                                                                                               

- typ ogniwa Li-Ion (litowo-jonowe);                                                                                                          

- ilość ogniw 6;                                                                                                                                                    

- 60 Wh; 

- dedykowany do notebooków (laptopów) serii Latitude 5520, E5420, E6520, 

E6540.                                                                                              

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                                            

Szt. 10 

12 Akumulator Dell RFJMW                                                                                                                       

Akumulator:                                                                                                                               

- typ ogniwa Li-Ion (litowo-jonowe);                                                                                                          

- ilość ogniw 6;                                                                                                                                                    

Szt. 5 
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- 65 Wh;                                                                                                                                             

- dedykowany do notebooków (laptopów) serii Latitude E6230, E6330, E6430.                                                                                            

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

13 
Akumulator HP 628670-

001                                                                                                                          

Akumulator:                                                                                                                               

- typ ogniwa Li-Ion (litowo-jonowe);                                                                                                          

- ilość ogniw 6;                                                                                                                                                    

- 55 Wh;                                                                                                                                                 

- napięcie 10,8 V;            

- dedykowany do notebooków (laptopów) serii Latitude E6230, E6330, E6430.                                                                                                          

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 5 

14 

Bateria CR 2032 

Energizer BTT-

CR2032/EG-B2 

Bateria CR 2032:                                                                                                                                      

- typ CR 2032;                                                                                                                                       

- napięcie 3V.                                                                                     

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                                                                                                                     

Szt. 30 

15 
Bateria R3 Varta 

2432046 

Bateria R3:                                                                                                                                       

- rozmiar R3 / AAA;                                                                                                                                         

- napięcie 1,5 V.                                                                                

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 10 

16 Bateria Philips 6F22/01S 

Bateria 6F22 9V:                                                                                                                                                                                                                                                      

-napięcie 9 V;                                                                                                                                               

- wymiary 48,5x26,5x17,5 mm;                                                                                                            

- waga 46 g.                                                

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 25 

17 
Taśma izolacyjna 3M 

Temflex 7000106680 

Taśma izolacyjna 19mm x 20m:                                                                                                                

- materiał PVC;                                                                                                                                        

- 19mm x 20m;                                                                                                                                                      

- kolor czarny.                                                                                    

 Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 12 

18 

Koszulka termokurczliwa 

2,4/1,2MM DSG-

CANUSA 2216 

Koszulka (rurka) termokurczliwa                                                                              

- średnica przed skurczeniem 2,4 mm;                                                                    

- średnica po skurczeniu 1,2 mm;                                                                            

- kolor czarna;                                                                                                          

- długość 1m.                                                                                                        

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 10 

19 
Koszulka termokurczliwa 

3,2/1,6MM 

Koszulka (rurka) termokurczliwa                                                                               

- średnica przed skurczeniem 3,2 mm;                                                                    

- średnica po skurczeniu 1,6 mm;                                                                            

- kolor czarna;                                                                                                          

- długość 1m. 

Szt. 10 
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20 
Koszulka termokurczliwa 

4,8/2,4MM 

Koszulka (rurka) termokurczliwa                                                                              

- średnica przed skurczeniem 4,8 mm;                                                                    

- średnica po skurczeniu 2,4 mm;                                                                            

- kolor czarna;                                                                                                          

- długość 1m. 

Szt. 10 

21 
Koszulka termokurczliwa 

4/1MM RADPOL 41 

Koszulka (rurka) termokurczliwa                                                                              

- średnica przed skurczeniem 4 mm;                                                                       

- średnica po skurczeniu 1 mm;                                                                               

- kolor czarna;                                                                                                          

- długość 1m.                                                                                                

Produkt równoważny musi spełniać wyżej wymienione parametry.                                                       

Szt. 10 

22 
Koszulka termokurczliwa 

9,5/4,8MM 

Koszulka (rurka) termokurczliwa                                                                              

- średnica przed skurczeniem 9,5 mm;                                                                    

- średnica po skurczeniu 4,8 mm;                                                                            

- kolor czarna;                                                                                                          

- długość 1m. 

Szt. 10 

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

1. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), 

posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. 

2. Dopuszcza się produkty równoważne o takich samych parametrach. 

3. Asortyment musi pochodzić z bieżącej produkcji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z asortymentem: 

a) faktury (pozycje i nazwa asortymentu zgodna z umową)  

b) kart gwarancyjnych na każdy produkt – karta musi zawierać niżej wymienione dane: 

- nazwa gwaranta 

- nazwa produktu 

- kod produktu (oznaczenie producenta) 

- numer fabryczny (jeżeli jest nadany przez producenta) 

- ilość 

- termin gwarancji 
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- dane kontaktowe w przypadku reklamacji (adres, nr telefonu, e-mail), 

- pieczęć firmowa gwaranta. 

5. Przy dostawie przedmiotu zamówienia do Magazynu Sprzętu Łączności powinien być WYKONAWCA (osoba upoważniona) w celu 

sprawdzenia z kierownikiem magazynu zgodności przedmiotu zamówienia z umową. W przypadku gdy WYKONAWCA nie będzie brał 

udziału w dostawie i wystąpią niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 dni roboczych 

liczonych od dnia dostawy prześle pocztą elektroniczną lub faksem wykaz niezgodności. WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany 

niezgodnego z umową przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wykazu niezgodności.   

WYKONAWCA planując dostawę przedmiotu zamówienia musi uwzględnić termin od poniedziałku do piątku (nie uwzględniając 

dni świątecznych) w godz. 07.00 -  13.00.  

Dopuszcza się dostarczenie asortymentu innego niż został złożony w ofercie przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że zamawiany 

asortyment nie będzie dostępny na rynku, będzie odpowiadał parametrom technicznym takim samym jak w opisie przedmiotu 

zamówienia i nie wpłynie to na zmianę ceny asortymentu. WYKONAWCA w takim przypadku musi pisemnie powiadomić 

ZAMAWIAJĄCEGO przed dostarczeniem asortymentu i uzyskać jego zgodę.  

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z „Wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym 

sprzętu informatyki i oprogramowania dostarczanego do RON w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”/ 

DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania  

w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do RON. 

 

 


