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PARALIZATOR ELEKTRYCZNY 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 
Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 18 sztuk nowego, pochodzącego z 

produkcji seryjnej, nie powystawowego urządzenia elektrycznego przeznaczonego do 

obezwładniania agresywnych zwierząt i niebezpiecznych osób – paralizator elektryczny, wraz 

z urządzeniami eksploatacyjnymi. 

 

Wymagania ogólne: 

 

1. Paralizator elektryczny musi być w pełni bezpieczny dla użytkującej go osoby. 

2. Paralizator winna cechować wysoka skuteczność wobec osób znajdujących się pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

3. Urządzenie powinno pozwalać na bezpieczne przejęcie kontroli nad aparatem ruchu 

osoby obezwładnianej, nie powodując przy tym trwałych obrażeń ciała ani rozstroju 

zdrowia u osoby obezwładnianej. 

4. Użycie paralizatora nie może zakłócać pracy ani też powodować uszkodzenia 

elektronicznych urządzeń wspomagających stosowanych w medycynie (rozruszniki 

serca, itp.) w przypadku jego użycia wobec osoby posługującej się takim urządzeniem. 

5. Paralizator musi być skuteczny przy obezwładnianiu osób ubranych w odzież o 

grubości do 50 mm. 

6. Paralizator nie może posiadać istotnych części broni palnej w rozumieniu ustawy o 

broni i amunicji,  

 

Wymagania techniczne:  

 

1. Średni prąd w obwodzie nie może być wyższy niż 5 mA. 

2. Możliwość działania urządzenia zarówno w wariancie dystansowym jak i dotykowym. 

3. Wymienialność podzespołów miotających, powtarzalność działania urządzenia. 

4. Możliwość oddania więcej niż jednego strzału przed koniecznością ponownego 

załadowania. 

5. Możliwość ponownego zainicjowania impulsu i w razie potrzeby dodatkowego 

rażenia celu dzięki już wystrzelonym końcówkom 

6. Możliwość inicjacji drugiego modułu miotającego oraz zainicjowanie z niego impulsu 

bez konieczności jego wystrzelenia. 

7. Jednakowy komfort obsługi dla użytkowników prawo- i leworęcznych. 

8. Efektywny zasięg paralizatora elektrycznego winien pokrywać się z typowymi 

warunkami użycia broni palnej krótkiej podczas interwencji, tj. 0 do 10 m. 

9. Dublowane przyrządy celownicze – mechaniczne i laserowy wskaźnik celu. 

10. Zasilanie bateryjne, urządzenie musi być wyposażone we wskaźnik stopnia 

naładowania źródła zasilania, wymagany długi okres magazynowania załadowanej 

baterii. 

11. Posiadanie certyfikatu CE. 
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Wymagania eksploatacyjne: 

 

1. Zachowanie stałych parametrów użytkowych w zakresie temperatur –15  do +30 °C 

oraz odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i 

środowiskowych (opady, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, 

wibracje itp.). 

2. Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego. 

3. Trwałość konstrukcji i odporność na uderzenia. 

4. Kształt umożliwiający użytkownikowi posługiwanie się urządzeniem w sposób 

zbliżony do posługiwania się bronią palną. 

5. Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwalania sekwencji impulsów 

obezwładniających musi umożliwia użycie paralizatora jedną ręką. 

6. Możliwość przedłużania, skracania lub ponawiania sekwencji impulsów zależnie od 

potrzeby. 

7. Wyposażenie w kaburę przystosowaną do mocowania na pasie głównym. 

8. Zdolność rejestrowania oraz przechowywania w pamięci użycia oraz związanych z 

użyciem danych (data i godzina, czas wystrzału, ew. inne parametry w powiązaniu z 

danymi pozwalającymi na identyfikację urządzenia). 

 

Warunki bezpieczeństwa: 

 

1. Pełne bezpieczeństwo dla użytkującej osoby. 

2. Użycie paralizatora elektrycznego nie może powodować trwałych obrażeń ciała ani 

rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej. 

3. Użycie paralizatora nie może zakłócać pracy, ani też nie powodować uszkodzenia 

elektronicznych urządzeń wspomagających stosowanych w medycynie. 

4. Urządzenie musi posiadać bezpiecznik uniemożliwiający przypadkowe wyzwolenie 

impulsu obezwładniającego. 

5. Konstrukcja kabury powinna uniemożliwiać uruchomienie paralizatora wewnątrz 

kabury, oraz zabezpieczać urządzenie przed wypadnięciem lub przechwyceniem przez 

inną osobę. 

 

Warunki dodatkowe: 

 

1. Oferent przedstawi w swej ofercie opcjonalne wyposażenie, jakie można zastosować 

do oferowanego urządzenia, z opisem jego zastosowania. 

2. Oferent przeszkoli wskazanych pracowników zamawiającego w zakresie 

bezpiecznego posługiwania się urządzeniem. Szkolenie musi zawierać zarówno część 

teoretyczną, jak i praktyczną. Szkolenie zostanie potwierdzone stosownym 

zaświadczeniem, wydanym indywidualnie dla każdego szkolonego. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone u zamawiającego. 

3. Oferent zapewni zamawiającemu dostęp do niezbędnych materiałów eksploatacyjnych 

i akcesoria przez okres nie krótszy niż 5 lat.  
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