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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Chotcza 

 
 

Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1.1 

Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu 

drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

 

1.2 
Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-

EN 1846-2 

 

1.3 

Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  

Rozporządzenie  zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. 

 

1.4 

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania 

w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę 

certyfikującą. (jeśli jest wymagane – lub informacja potwierdzająca 

zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa dopuszczenia dla 

oferowanego samochodu) 

Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu. 

Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo 

dopuszczenia przy odbiorze samochodu. 

 

2. Opis pojazdu:  

2.1 

1. Kolor pojazdu: szary, 

2. Rok produkcji 2018, 

3. Napęd samochodu na przednie koła 

4. Komputer pokładowy, 

5. Liczba miejsc 9 (do przewozu ratowników) 

6. Przeszklenie w części osobowej, 

7. Elektryczne regulowane szyby boczne w  kabinie kierowcy, 

8. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu, 

9. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 

10.  Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 

11.  Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP, 

12.  Radioodtwarzacz MP3, 

13.  Przednie światła przeciwmgłowe, 

14.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej, 

15.  Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę, pełnowymiarowe koło 

zapasowe. 

16.  Elementy zderzaków lakierowane w kolorze nadwozia. 

17.  Światła do jazdy dziennej LED. 

18.  Klimatyzacja manualna, z nawiewem na przód i tył.   

19.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe. 

20.  Drzwi przesuwne po prawej stronie w przedziale osobowym. 

21.  Hak holowniczy. 

22.  Dodatkowy komplet kół zimowych. 

 

3. Silnik:  

3.1 

1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający 

normy spalin EURO 6, 

2. Pojemność silnika max 1900 cm3, 
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3. Moc silnika max. 140 KM 

4. Oznakowanie:  

4.1 

1. Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” 

2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością 

podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 90 Watt 

3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu 

4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich 

lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu 

5. Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny. 

 

5. Zabudowa pożarnicza:  

5.1 

1. Radiotelefon samochodowy z anteną. Dostosowany do użytkowania w 

sieci MSWiA. 

2. Radiotelefon nasobny wraz ze stacją ładującą zamontowaną w pojeździe 

(2 sztuki). Dostosowane do użytkowania w sieci MSWiA. 

3. Torba medyczna PSP R-1 zgodna z wymaganiami KG PSP. 

4. Gaśnice proszkowe min. 5 kg – 2 sztuki 

 

6. Wymagania ogólne:  

6.1 
Gwarancja podstawowa na samochód zabudowę pożarniczą i wyposażenie 

samochodu - min. 24 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


