
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Tymowa 

 

L.p Wymagania Zamawiającego 

I 

1.  Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą 
z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z 
późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz musi spełniać wymagania 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), 

2.  Pojazd sprawny technicznie, bezwypadkowy. 

3.  Silnik wysokoprężny (silnik Diesla) o mocy minimum 280 KM. 

4.  Skrzynia biegów automatyczna z możliwością wyboru biegu do jazdy w przód. Nie 
dopuszcza się manualnej skrzyni biegów. 

5.  Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciągu minimum 18 kN, 
umieszczoną z przodu pojazdu. 

6.  Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2000. 

7.  Całkowity, udokumentowany przebieg pojazdu nie większy niż 50 000 km 

8.  Maksymalna wysokość pojazdu – 3,15 m. 

II 

1.  Napęd pojazdu  4x4 z reduktorem oraz blokadą tylnej osi. 

2.  Koła na tylnej osi podwójne, nie dopuszcza się kół pojedynczych. 

Pojazd musi posiadać zawieszenie resorowe, nie dopuszcza się zawieszenia 
pneumatycznego. 

Rozmiar kół – minimum R22,5. 

Rozstaw osi – nie większy niż 3750 mm 

3.  Kabina jednomodułowa, podnoszona w całości za pomocą siłowników hydraulicznych.  



Nie dopuszcza się kabiny załogowej w zabudowie pożarniczej. 

Ilość miejsc w kabinie – minimum 8. 

Ilość drzwi wejściowych – 4. 

4.  Kabina wyposażona w minimum 6 uchwytów na aparaty powietrzne. 

5.  Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów 230 V z wbudowaną 

przetwornicą napięcia wewnątrz pojazdu. 

6.  Pojazd musi być wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne, umieszczone na przedniej 
masce 

7.  Kolor zabudowy – czerwony RAL 3000. 

Kolor przednich zderzaków oraz przednich i tylnych nadkoli – biały. 

8.  Tłumik pojazdu z wyprowadzonym wylotem przed przednią osią z lewej strony. 

9.  Pojazd musi posiadać złącze powietrzne do przyłącza powietrza utrzymującego stałe 
ciśnienie w układzie pneumatycznym. 

III 

1.  Pojazd musi posiadać zbiornik na wodę o pojemności minimum 3800 litrów, wykonany 
z kompozytu.  

2.  Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 200 litrów. 

3.  Autopompa musi posiadać minimum 3 nasady tłoczne W75 oraz minimum 1 nasadę 
tłoczną W52 umożliwiającą podawanie roztworu środka pianotwórczego przez zasysacz 
liniowy. 

4.  Pojazd musi posiadać instalacje zraszaczy, umieszczone nad przednimi kołami. 

5.  Pojazd musi posiadać dwa wysokociśnieniowe zwijadła szybkiego natarcia o długości 
węża minimum 60 metrów, zwijane elektrycznie oraz ręcznie. 

6.  Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z najaśnicami LED 

7.  Pojazd musi posiadać układ skrytek 3+3+1, oświetlenie wewnątrz skrytek typu LED. 

8.  Pojazd musi posiadać lampy robocze oświetlające miejsce pracy ratowników typu LED. 

9.  Wejście na dach zabudowy pożarniczej z tyłu pojazdu po prawej stronie 

10.  Na pojeździe musi zostać zamontowany profesjonalnie sprzęt pożarniczy dostarczony 
przez Zamawiającego. 

11.  Cena brutto zawarta w ofercie musi uwzględniać koszt Opini Technicznej CNBOP-PIB. 



12.  Gwarancja 12 miesięcy 

13.  Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające 
przed wjechaniem pod niego innego pojazdu oraz kamerę cofania z min. 7-calowym 
monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w 
dowolnym momencie 

14.  Pojazd musi mieć wszystkie miejsca w kabinie wyposażone w bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa 

15.  Pojazd musi posiadać: 

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku 

- wskaźnik niskiego ciśnienia  

- wskaźnik wysokiego ciśnienia 

16.  Pojazd musi posiadać falownik (oświetlenie z tyłu samochodu) 

17.  Pojazd musi posiadać instalację elektryczną wyposażoną w główny wyłącznik prądu 

18.  Pojazd musi posiadać Działko wodne DWP 16 

19.  Pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny 

UWAGA:  Zamawiający  dostarczy Dostawcy sprzęt w ciągu 3 dni od  dnia podpisania umowy 
(załącznik nr  1.1. do SWZ), który musi być zamontowany przez Dostawcę w celu uzyskania 
certyfikacji.  

 

 
 
 


