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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Tytuł zamówienia: 

 
Dostawa urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat 

plecakowy) oraz urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego 
spalinowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieŜnych ryb 
jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach 
recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków 
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11). 
 
Przedmiot zamówienia:  
 
Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat 
plecakowy) 
 
Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 

  Producent i typ -  

1. 
Generowany prąd: 
- stały o mocy min. 650 W 
- impulsowy o mocy min. 1200 W 

 

2. Zakres napięć: od min. 115 do min. 565 V (ponad 33 
poziomy napięć) 

 

3. Ilość impulsów regulowana w zakresie od min. 20 do 
min. 200 imp/s 

 

4. NatęŜenie prądu w wodzie: min. 30 A  
5. Ochrona przed poraŜeniem: min. IP65  
6. Bateria akumulatorów 24 V, min. 12 Ah  

7. 

Urządzenie ma być wyposaŜone we wskaźnik 
naładowania baterii, przełącznik rodzaju prądu 
stały/impulsowy, regulator ilości impulsów, gniazda 
anody i katody zabezpieczone przed wodą 

 

8. Anoda połowowa na drąŜku izolacyjnym o długości 1,5 
m +/- 0,1 m, wyposaŜonym w wyłącznik bezpieczeństwa. 

 

9. Średnica obręczy anody 40 cm +/- 5 cm, obsadzona 
tkaniną sieciową o oczku max. # 6 mm. 

 

10. Katoda o długości 2,5 m +/- 0,1 m, przewód 
przyłączeniowy katody o długości 5 m +/- 0,1 m. 

 

11. Masa max. 12 kg  
12. Gwarancja: min. 24 m-ce.  

 
Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: ............................................................. 
 
............................................................................................................................................................................... 
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Niniejszym oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego 
z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy) jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co 
najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyŜej. 
 
Na dowód powyŜszego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną tego urządzenia. 
 
 
Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego 
spalinowego 
 
Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 

  Producent i typ -  
1. Zespół prądotwórczy: silnik spalinowy 4-suwowy  

2. Urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu 
elektrycznego: ochrona przed poraŜeniem: min. IP55. 

 

3. Napięcie wyjściowe generowanego prądu min. 300/600V  
4. 2 gniazda do podłączenia anody  
5. 1 gniazdo do podłączenia katody  
6. Woltomierz  
7. Amperomierz  
8. Licznik godzin pracy  

9. 

Urządzenie ma być wyposaŜone w zabezpieczenie, 
dokonujące automatycznego odcięcia prądu od elektrod, 
przy zanurzeniu w wodzie części ciała przez łowiącego 
podczas pracy urządzenia 

 

10. 
Urządzenie powinno posiadać automatykę dostrajania 
wysokości napięcia do przewodności wody, w której 
dokonywany jest połów ryb. 

 

11. Wyłącznik przeciwprzepięciowy.  

12. Podest bezpieczeństwa z przewodem o długości 3 m +/- 
0,1 m – 2 sztuki 

 

13. Przewód do anody o długości 15 m +/- 0,1 m – 2 sztuki.  
14. Przewód do anody o długości 50 m +/- 0,1 m – 1 szt.  

15. Anoda połowowa na drąŜku izolacyjnym o długości 1,5 
m +/- 0,1 m bez wyłącznika bezpieczeństwa – 2 sztuki. 

 

16. Anoda połowowa na drąŜku izolacyjnym o długości 2,0 
m +/- 0,1 m z wyłącznikiem bezpieczeństwa – 1 szt. 

 

17. Gwarancja: min. 24 m-ce.  
 
Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: ............................................................. 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Niniejszym oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas urządzenie do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego 
z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne, co 
najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyŜej. 
 
Na dowód powyŜszego załączamy potwierdzoną przez nas specyfikację techniczną tego urządzenia. 
 
 
 
 
       ……………………………....                                                                            .....................................……………………… 
 /miejscowość i data/                                                                                           (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 


