
  

Załącznik nr 1  
        

 
Opis przedmiotu zamówienia  

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych 

dla OSP w Grabowie nad Wisłą  
 
 

 

1. Wymagania formalne: 
 

1.1. Pojazd musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). 

1.2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli 
skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 992). 

1.3. Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 
2007 nr 143, poz. 1002). 

1.4. Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z  ustawą z dnia 20 
czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). 

1.5. Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w 
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekażą odbiorcy w 
trakcie realizacji zamówienia. 

1.6. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 

1.7. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. 
Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub 
równoważnych norm europejskich. 

1.8. Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna 
pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich. 

1.9. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z  2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm.). 



  

 
2. Wymagania techniczne: 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE   PARAMETRÓW  TECHNICZNYGH  

 
dla samochodu marki…………………. Model……………………….. 

Lp. Parametry techniczne (minimalne wymagania) Oferowany (wypełnia Wykonawca) 
 

1.  Rok produkcji 2012.  
2.  Rodzaj pojazdu: samochód specjalny  

3.  Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości  

4.  
Drzwi tylne : klapa uchylna lub drzwi dwuskrzydłowe 
rozwieralne, szyby drzwi tylnych ogrzewane z 
wycieraczkami 

 

5.  Drzwi boczne : prawe przesuwne  

6.  
Opony letnie min. klasy średniej na felgach  stalowych 
min.16” 4 sztuki 

 

7.  
Opony  zimowe: min. klasy średniej na felgach stalowych 4 
sztuki w rozm. jw. 

 

8.  Położenie silnika : z przodu  
9.  Napęd: na oś przednią  

10.  
Typ silnika :  wysokoprężny,  turbodoładowany, spełniający 
wymogi normy min. EURO-5 

 

11.  Pojemność : max. 2000 cm3  
12.  Moc : min. 100kW/136KM   
13.  Max. moment obrotowy: od 300 Nm   

14.  
Średnie zużycie paliwa – (wg danych katalogowych):  
Nie większe niż 8,0l/100km  

 

15.  Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa + bieg wsteczny  
16.  Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych  
17.  DMC:       do 3500 kg  
18.  Długość :  do5300 mm   
19.  Rozstaw osi:  od 3300 mm   
20.  Szerokość zew. bez lusterek do 1920 mm   

21.  
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu 
muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach 
od -25oC do +50oC. 

 

 Wyposażenie:  
22.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera  
23.  ABS + elektroniczny system stabilizacji toru jazdy  
24.  System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych  
25.  Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu  

26.  
Klimatyzacja  z regulacją elektroniczną (automatyczna lub 
półautomatyczna) z rozprowadzeniem nawiewów do kabiny 
kierowcy i  pasażerskiej 

 

27.  Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej  
28.  Wspomaganie układu kierowniczego  
29.  Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach  
30.  Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą 9  

31.  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją 
podparcia odcinka lędźwiowego 

 

32.  Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy  

33.  

Siedzenia w układzie: 
- kierowca + podwójne siedzenie 
- I rząd: podwójne + pojedyncze 
- II rząd: kanapa trzymiejscowa ze  składanym oparciem 

 

34.  
Oparcie i siedzisko miejsca od strony drzwi prawych 
przesuwnych w I rzędzie za kabiną kierowcy składane i 
odchylane w sposób ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do 

 



  

II rzędu siedzeń za kabiną kierowcy 

35.  Szybki (błyskawiczny) demontaż II i III rz ędu siedzeń  

36.  Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy  

37.  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane 
elektrycznie 

 

38.  Tapicerka welurowa lub materiałowa  

39.  Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe  
40.  Zdalnie sterowany centralny zamek  
41.  Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)  
42.  Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem  
43.  Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy  
44.  Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie  
45.  Trzecie światło stop  
46.  Pełnowymiarowe koło zapasowe  

47.  Lakier w kolorze czerwonym metalik lub srebrny metalik  

48.  
Wyłożone tapicerką lub tworzywem zmywalnym ściany 
boczne i w przestrzeni bagażowej 

 

49.  Wyposażony w komplet dywaników gumowych  

50.  Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej  

51.  Gniazdo zapalniczki 12V w konsoli przedniej  

52.  Radio z odtwarzaczem CD z MP3+ 4 głośniki  

53.  
Elementy – uchwyty stalowe w podłodze przestrzeni 
bagażowej umożliwiające mocowanie ładunków  

 

54.  Hak holowniczy wraz z gniazdem elektrycznym   

 Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w 
ruchu:  

 

55.  

Zamontowany radiotelefon  wraz  z instalacją antenową w 
zakresie 136-174 MHz o mocy do 25W, min. 225 kanałów 
Motorola GM 360 lub równorzędny. Radiotelefon 
zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową przekazaną 
przez Zamawiającego.   

 

56.  

W pasie przednim  zamontowane  dwie lampy LEDOWE 
niebieskie wraz z instalacją i oddzielnym włącznikiem 
umiejscowionym w zasięgu kierowcy 

 

57.  
Oznakowanie dla pojazdu uprzywilejowanego (belka 
świetlna z napisem „STRAŻ” i sygnalizacją dźwiękową)  

 

58.  
Generator sygnału  akustycznego ze  wzmacniaczem mowy 
sterowany manipulatorem  w mikrofonie na elastycznym  
przewodzie 

 

59.  

Przenośna lub stała nawigacja GPS z zainstalowanymi 
aktualnymi mapami Polski i Europy (przenośna 
wyposażona w  ładowarkę samochodową, uchwyt do 
mocowania na szybie) oraz menu w języku polskim 

 

60.  

Wyposażony w radiostację przenośną z akumulatorem o 
pojemności min. 1900mAh, anteną, klipsem i ładowarką 
podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu (Motorola 
GP360 lub równorzędną). Dodatkowo zainstalowany 
wyłącznik ładowarki radiotelefonu. Radiotelefon 
zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową przekazaną 
przez Zamawiającego. 

 

61.  
Wyposażony w  przenośną  lodówkę o poj.  min. 18 litrów 
przystosowaną do zasilania z gniazda elektrycznego 

 



  

samochodu 12V oraz sieci 220V 

62.  Torba Ratownicza PSP R1  

63.  

Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego 
uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (zgodne z załącznikiem Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.):  

 

64.  

Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii 
odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ”, 
numery operacyjne(powyższe wykona Wykonawca w 
uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji 
zamówienia) 

 

 Gwarancja:  

65.  Mechaniczna minimum 24 miesiące  

66.  Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy  

67.  Na lakier minimum 36 miesięcy  

                                                                
Prawą stronę tabel określających parametry oferowanego sprzętu wypełnia Wykonawca. W przypadku 

spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku, gdy Wykonawca 

proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje 

propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania 

minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający 

skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji, czego, 

powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, 

jest obowiązkowy do złożenia oferty.  

 
 

................................. dn. ....................2012 r. 

.......................................................................... 

 czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

 w imieniu Wykonawcy 

..................................................... 

pieczęć Wykonawcy 


