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Minimalne wymagania techniczno - użytkowe dla specjalnego
samochod u operacyj nego

kp psp sroda wielkopolska

Lp. Wyszczególnienia / Wymagania
Wypełnia Wykonawca - opisać
zastosowane rozwiązanie lub
podać parametry techniczne

1

Pojazd musi spełniac wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących
pojazdów uprzywilejowanych tj. :

- Ustawy z dnia 20 czeruvca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. z2018r. poz. 1990 z pożn. zm,)
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r.w sprawie warunków technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz,U. z 2016r,,
poz. 2022 z pożn. zm.)
Polazd musi posiadaó świadectwo homologacji zgodnie z
ań. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz,U, z2018r. poz. 1990 zpóżn.zm.)

2 Samochod 5 osobowy

3
Rok produkcji samochodu -2019 - fabrycznie nowy tj.:

samochód nie był uźywany w jazdach próbnych, testowych
lub iako samochód pokazowy.

4 Nadwozie w kolorze białym, srebrnym lub czerwonym
( RAL 3000) ,zderzaki i błotniki w kolorze nadwozia,

5

Nadwozie 4 drzwiowe + tylna klapa otwierana do gory wrazz
wycieraczką i ogrzewaną szybą,
Drugi rząd drzwi przesuwnych (prawe i lewe) z szybami
uchylnymi,

6 Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg

7
Długośó pojazdu nie może przekroczyc 4500mm, natomiast
wysokośc pojazdu z zamontowanym sprzętem nie może
przekroczvć 2150 mm

B M i n i ma l na pojem ność bagaźn i ka (siedzen ia rozłożone)
550 dm3

9 Silnik benzynowy o pojemności powyzej 1 100 cm3
spełniaiącv wvmaqania normv spalania - minimum Euro 6

10 Minimalna moc silnika - 100 KM

11 Skrzynia biegow - manualna lub automatyczna
min. 6 stopniowa.

12

Wyposażenie:
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
- ABS z rozdziałem siły hamowania oraz wspomaganiem siły

hamowania,
- ESP stabilizaila toru jazdy
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
- tylne siedzenia składane w systemie 113 l 2l3
- roleta lub półka nad częścią bagazową,
- klimatyzacja,
- wspomagan ie układu kierowniczego,
- regulacja wysokości i kąta kierownicy,
- centralnv zamek sterowanv pilotem,
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- pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, dla przednich
siedzeń napinacze,

- czujniki parkowania z tył pojazdu
- elektrycznie sterowane lusterka boczne
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym,

nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie - Zamawiający
dopuszcza zastosowanie pokrowców na siedzenia,

- immobiliser,
- elektrycznie ohilierane szyby z przodu
- dywaniki gumowe zprzodu iz tyłu,
- mata gumowa bagaźnika
- pełnowymiarowe koło zapasowe,
- koła min 16" - obręcze z stopów lekkich z oponami letnimi
- dodatkowo komplet kół zimowych (opony + felgi stalowe z
kołpakami),
- radioodtwalzaczwraz z instalacją radiową igłośnikami,
łącznośó bluetooth i USB
- reflektory przeciwmgielne,
- światła do jazdy dziennej
- tzecie światło STOP,
- relingi dachowe,
- hak holowniczy z instalacią 12V

13

Na wyposazeniu pojazdu:
- fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposaźenia
pojazdu przez producenta pojazdu
- trójkąt ostrzegawcży
- apteczka pierwszej pomocy medycznej
- qaśnica proszkowa ABC min. 1 kq

14

Po obu stronach pojazdu pasy o szerokości 15 cm
wyróżniające banły czerwonejz folii odblaskowej oraz napis
STRAŻ ioznaczenie numerem operacyjnym banivy białej, na
dachu poiazdu numer operacyinV.

15

Pojazd oznakowany: zgodnie zZarządzeniem nr 3
Komendanta Głównego Państwowej Strazy Pożarnej z dnia
29 stycznia 2019 r, w sprawie gospodarkitranspońowejw
jed nostkach organ izacyj nych Pa ństwowej Strazy Poza rnej
(Dz.Urz. KG PSP poz, 5), Załącznik nr 1 ,,Oznakowanie
spzętu transpońowego",
N u mer operacyj ny wskaza ny zosta n ie przez Zamawiającego

w dniu podpisaniu umowv.

16

- pojazd wyposazony w urządzenie sygnalizacyjno -
ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne typu ZURA 5120
,,lub równoważny".
- na dachu belka sygnalizacyjna: lampa zespolona z dwoma
światłamistroboskopowymi LED o podwójnym błysku (kolor
niebieski) z podświetlanym napisem STRAZ. Belka
wyposaźona dodatkowo w nagłośnienie zewnętrzne.
Manipulator bełki sygnalizującej uprzywilejowanie w ruchu
umieszczony w mikrofonie,
- dwie lampy LED koloru niebieskiego, zamontowane na
zewnątrz atrapy silnika, światło skierowane zgodnie z
kierunkiem jazdy, zintegrowane z manipulatorem
Przez słowo,,równoważny" rozumie się wyrób posiadający
parametry nie oorsze od ww.

17
W kabinie pojazdu musi byc zamontowany radiotelefon
przewoźny klasy min. Motorola DM2600 z dodatkowym
panelem sterowania wrazz instalacją antenową na pasmo
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oświadczenie o zqodności ofeńowei dostawv

Składając ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu

operacyjnego, oznaczenie sprawy PT,2371.03.2019, oświadczamy, że oferowana dostawa pozostaje w

zgodnościz wymogami określonymi przezZamawiającego zawańymiw opisie przedmiotu zamówienia

ze wszystkimi parametrami opisanymi przez zamawiającego - Załącznik nr '| - i spełnia minimalne

wymagane parametry

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

radiowe zgodne z częstotliwościami Państwowej Straży
Pozarnej,, l u b rownow ażny" . Rad iotelefon za montowany
i zaprogramowany wg wskazań Zamawiającego.
Przez słowo,,równoważny" rozumie się wyrób posiadający
parametry nie qorsze od ww.

18
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu
wyposazenia nie mogą powodowaó utraty ani ograniczenia
u prawn ie ń wvn i kaiacvch z f abw cznei owa ra ncii.

19

Moc alternatora i pojemnośc akumulatora musi
zapewnió pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną przy maksymalnym obciąźeniu
(m.in. radiotelefon, svqnalizacia świetlna i dźwiekowa).

20 Dostępnośó serwisu w odległości max. 50 km od siedziby
zamawiaiąceqo

21

Minimalny okres gwarancji wynosi:
- gwarancja mechaniczna na cały pojazd - 24 miesięcy
- gwarancja na lakier nadwozia - 36 miesięcy
- gwarancja na perforacje nadwozia - ,10 lat
- gwarancja na wyposażenie - 24 miesiące
- w czasie gwarancji koszty przeglądu oraz materiały do
przeqladu pokrvwa wvkonawca

22

Dokumentacja dostarczo na przez Wykonawcę
ZamawiĄącemu podczas odbioru pojazdu niezbędne do
zarejestrowa n ia pojazd u ja ko specja l nych pożarn iczy:
- instrukcja obsługi, konsenłacji samochodu i wyposażenia

w języku polskim, ksiązkigwarancyjne pojazdu
iwyposażenia.
- Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
dla pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Wyciąg ze świadectwa homologacji.
- Kańa poiazdu.

23
Zapewnienie senvisu pogwarancyjnego i dostępnośc części
fabrycznie nowych przez okres min. 10 lat od daty dostawy
poiazdu,
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