
Załącznik nr 5 do SIWZ 

…..………………….………………..
       (pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU WRAZ ZE SPRZĘTEM

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:  „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla
OSP Dobrodzień”.

Lp.
Wymagane przez Zamawiającego umocowania prawne, parametry

techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) oraz sprzętu

Zadeklarowane przez Wykonawcę umocowania prawne i oferowane 
 parametry techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na

podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) oraz sprzętu

1 UMOCOWANIA PRAWNE
1.1. Pojazd  zabudowany  i  wyposażony  musi  spełniać  wymagania  polskich

przepisów  o  ruchu  drogowym  z  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących
pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  
- ustawą  Prawo  o  ruchu  drogowym (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze
  zm.);
- Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia  31  grudnia  2002  r.
  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
  wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem  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. Nr 143 poz. 1002);
- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
  kwietnia  2010  r. zmieniające rozporządzenie  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. Nr 85 poz. 553).
Podwozie  pojazdu  musi  posiadać  świadectwo  homologacji  typu  zgodnie
z  odrębnymi przepisami.  W przypadku,  gdy przekroczone zostały warunki
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zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo
homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na
wykonanie  zabudowy.  Urządzenia  i  podzespoły  zamontowane w pojeździe
powinny  spełniać  wymagania  odrębnych  przepisów  krajowych  i/lub
międzynarodowych.
Pojazd  musi  spełniać  wymagania  pkt.  4.1,  4.2,  4.3.1  załącznika  do
rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
20.06.2007 roku w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r.
(Dz. U. Nr 85, poz. 553). 

2 PODWOZIE Z KABINĄ
2.1 Podwozie  samochodu  z  napędem na oś  tylną  4  x  2 wyposażone w koła

bliźniacze osi napędzanej .
Kabina załogowa min. 6 osobowa. 
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd
z  załogą,  pełnymi  zbiornikami,  zabudową  i  wyposażeniem)  nie  może
przekroczyć 3500 kg. 
Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany). Rok produkcji nie starszy niż 2016.
Rok produkcji zabudowy pożarniczej –  nie starsza, niż 2017. 
Skrzynia biegów manualna, min. 5 stopniowa oraz bieg wsteczny.

2.2 Wymiary pojazdu:
- dł. nie większa niż 6000 mm,
- wys. nie większa niż  2800 mm – z zabudową,
- szer. nie większa niż 2750 mm ( z lusterkami).

2.3 Kolorystyka:
- nadwozie – czerwień sygnałowa, RAL 3000,
- elementy zderzaków - białe,
- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium,
- podest roboczy – naturalny kolor aluminium,
- podwozie - czarne.
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2.4 Kabina  czterodrzwiowa,  jednomodułowa,  zapewniająca  dostęp  do  silnika,
w  układzie  miejsc  1  +  1  +  4  (siedzenia  przodem  do  kierunku  jazdy),
ewentualnie 1 + 2 + 3.  
Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
- fotele      wyposażone      w     dwupunktowe     bezwładnościowe     pasy
  bezpieczeństwa i zagłówki,
- siedzenia    pokryte   materiałem   łatwym   w   utrzymaniu   w   czystości,
   nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- kabina  włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie
  oświetlana  po otwarciu drzwi tej części kabiny (powinna istnieć możliwość 
  włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte),
- drzwi  kabiny  zamykane  kluczem,  wszystkie zamki otwierane tym samym
  kluczem. W kabinie dodatkowo zamontowane na stałe:
- rejestrator jazdy (kamera nagrywająca w jakości FULL HD),
- nawigację GPS,
- radio z odtwarzaczem CD oraz anteną,
- radiotelefon  samochodowy,
- dodatkowy   podest   roboczy  umieszczony  między  siedzeniem  dowódcy,
   a  kierowcy,  na którym oprócz gniazd ~230 V umieszczone zostaną latarki
   kątowe  i  radiotelefony  nasobne.  W  podeście zabudowane ładownice do
   wymienionego sprzętu oraz wyodrębnione schowki na tarcze do kierowania
   ruchem, kamizelki odblaskowe oraz dokumentację operacyjną. W podeście 
   wyłącznik umożliwiający odłączenie napięcia w urządzeniach;
- dwie  radiostacje  przenośne  o  parametrach: częstotliwość  VHF 136-174 

MHz,  moc  1 ÷ 25  W,  odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do 
użytkowania    w    sieci     MSWiA    min.    128    kanałów,    wyświetlacz 
alfanumeryczny    min.   14   znaków.   Radiostacje   pracujące   w   trybie 
analogowym jak i cyfrowym  wykorzystującym technologię TDMA i w pełni 
zgodne  ze standardem  DMR, kompatybilne z MotoTURBO Tier I i II, wraz 
z ładownicami i mikrofonogłośnikami; 
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- dwie latarki kątowe wykonane w technologii LED np. typu Survivor C4 Led 
Ex z ładowarkami lub równoważne,

- przetwornicę o mocy min. 1300 W – dwa gniazdka ~230 V w podeście. 
Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
- sygnalizacja otwarcia żaluzji, skrytek i podestów,
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek.
Pojazd wyposażony w niezależne ogrzewanie przedziału załogi i  zabudowy
kontenerowej.

2.5 Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu:
- poduszka powietrzna kierowcy,
- układ ABS,
- układ ESP,
- centralny zamek,
- elektrycznie regulowane szyby przednie,
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
- pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem.

2.6 Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o  ruchu  drogowym umożliwiającymi  zarejestrowanie  pojazdu. Silniki
o zapłonie samoczynnym o mocy  min. 90 KW i momencie obrotowym nie
mniejszym niż 370 Nm.

(Należy  podać  typ,  normę  spalania  spełnianą  przez  silnik  oraz  moc
silnika w kW i KM)

2.7 Średnica zawracania obrysowa po zabudowie max. 13,5 m.

2.8 Pojazd wyposażony w ogranicznik prędkości do 120 km/h.
2.9 Pojazd wyposażony w hak holowniczy zamontowany na stałe z tyłu pojazdu

posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do
holowania przyczepy. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy min.
750 kg. Złącze elektryczne dla przyczepy musi być 13 stykowe.  
Pojazd wyposażony w dodatkową instalację elektryczną sygnałów świetlnych
pojazdu  uprzywilejowanego,  przeznaczoną  dla  podłączenia  przyczepy.
Instalacja  musi  pozwolić  na  jednoczesne  włączanie  sygnałów  świetlnych
zarówno w pojeździe jak i w przyczepie. Dodatkowo instalacja elektryczna



Lp.
Wymagane przez Zamawiającego umocowania prawne, parametry

techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) oraz sprzętu

Zadeklarowane przez Wykonawcę umocowania prawne i oferowane 
 parametry techniczne lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na

podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) oraz sprzętu

przewidziana dla ładowania akumulatora w przyczepie przeznaczonego do
podtrzymania  napięcia  oświetlenia  przyczepy  po  rozłączeniu  z  pojazdem.
Pojazd  wyposażony  w  urządzenie  (zaczep  holowniczy  z  przodu  i  z  tyłu)
umożliwiający  odholowanie  pojazdu.  Urządzenie  powinno  mieć  taką
wytrzymałość,  aby  umożliwić  holowanie  po  drodze  pojazdu  obciążonego
masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak
i ściskającą.

2.10 Pojazd  wyposażony  w  integralny  układ  prostowniczy  (prostownik
zamontowany  na  samochodzie)  do  ładowania  akumulatorów  samochodu
z zewnętrznego źródła ~230V z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym
po lewej stronie.
Złącze musi być samorozłączalne w momencie rozruchu silnika. 
W  kabinie  kierowcy  sygnalizacja  podłączenia  instalacji  do  zewnętrznego
źródła ~230V.

2.11 Standardowy sprzęt, dostarczany z podwoziem, zawierający m. in.:
- klin (1 szt),
- klucz do kół (1 szt),
- podnośnik hydrauliczny z dźwignią (1 szt.),
- trójkąt ostrzegawczy (1 szt.),
- apteczkę (1 szt.),
- gaśnicę 1 kg (1 szt.).

3 ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
3.1 Zabudowa kontenerowa:

Aluminiowa lub kompozytowa, poszycie ścian laminat lub blacha aluminiowa.
Wymiary kontenera nie mniej niż:
- dł. min. 2200 mm,
- szer. min. 2000 mm,
- wys. min. 1400 mm.
Kontener wyposażony w min. 5 rolet. 
Wewnątrz min. 3 półki z regulowaną wysokością mocowania.
W zabudowie dwa podesty wysuwane na aparaty ODO oraz zestaw narzędzi
hydraulicznych. Dodatkowo podest przystosowany do zamontowania pompy
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szlamowej WT40X.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym,
z możliwością mocowania sprzętu:
- wąż ssawny W 110 (2 szt.),
- drabina nasadkowa 3 przęsłowa,
- bosak teleskopowy wielofunkcyjny,
- sanie lodowe.
Wytrzymałość dachu min. 180 kg. Na dachu skrzynia aluminiowa na sprzęt. 

3.2 Samochód wyposażony w główny, manualny wyłącznik prądu, umożliwiający
odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem
tych,  które  wymagają  stałego  zasilania).  Wyłącznik  główny  powinien
znajdować się w zasięgu kierowcy.

 

3.3 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu
wstecznego,  jako  sygnalizację  świetlną  dopuszcza  się  światło  cofania.
Sygnalizacja  świetlna  włączonego  biegu  wstecznego  musi  być
dezaktywowana w momencie podłączenia przyczepy. 

3.4 Ładowność pojazdu po zabudowie min. 850 kg.
4 SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŹDZIE
4.1 Belka  sygnalizacyjna  typu  LED  w  kolorze  niebieskim  zamontowana

w przedniej części  dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły w technologii
LED - wyposażona dodatkowo w:
- lampy   typu   LED  w  kolorze  białym  -  do oświetlania przedpola z przodu
  pojazdu,
- dodatkowe   moduły  w  technologii  LED  –  zsynchronizowane  z  lampami
  głównymi belki sygnalizacyjnej,
- szyld   podświetlany   (w  technologii  LED)   z  napisem  STRAŻ  w  kolorze
  czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
Lampa  dachowa  tylna  –  LED  –  w  kolorze  niebieskim,  posiadająca
homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ.
Sygnalizacja dźwiękowa:
- wzmacniacz  sygnałowy  o  mocy  min. 100 W, umożliwiający podłączenie 1
 lub  2  głośników  o  mocy  min.  100  W  każdy,  umożliwiający  sterowanie
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sygnalizacją  świetlną  i  dźwiękową,  posiadający  homologację  na  zgodność
z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje:
- sterowania sygnalizacją świetlną,
- sterowania   sygnalizacją  dźwiękową  (min.  4 sygnały o zmiennym tonie –
  przystosowane   do  pracy  ciągłej,  funkcję  tzw.  syreny  ręcznej – funkcje
  uruchamiane  włącznikiem  sygnału  dźwiękowego pojazdu oraz dodatkowy
  sygnał  ciągły  tzw.  „AIR  –  HORN” – uruchamiany osobnym włącznikiem),
- głośnik  kompaktowy  o  mocy  min.  100 W,  emitujący  sygnał dźwiękowy
  generowany  przez  wzmacniacz  sygnałowy  o  natężeniu  min.  120  dbA –
  poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem.

4.2 W kabinie  kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz z  kompletną
instalacją antenową.
UWAGA: Radiotelefon dostarcza Zamawiający, natomiast antena do
radiotelefonu oraz montaż w gestii Wykonawcy.

4.3 Agregat wysokociśnieniowy:
Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min. 50 l/min. przy
ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody.
Agregat  wyposażony  w  silnik  spalinowy,  czterosuwowy  z  ręcznym
rozrusznikiem.
Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min. 50 mb.,
zakończoną prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności  strumienia
wody  od  mgłowego  do  zwartego.  Linia  szybkiego  natarcia  połączona
z agregatem wysokociśnieniowym. 
Samochód  wyposażony  w  zbiornik  wody,  wykonany  z  materiałów
kompozytowych  o  pojemności  min.  200  dm3.  Zbiornik  musi  posiadać
wskaźnik  napełnienia.  Zbiornik  oraz  agregat  wysokociśnieniowy
zamontowany w sposób umożliwiający szybki demontaż. 
Linia  szybkiego  natarcia  musi  umożliwiać  podawanie  wody  i  piany  bez
względu na stopień rozwinięcia węża. 
Konstrukcja  układu  wodno-pianowego  powinna  umożliwić  jego  całkowite
odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
Zbiornik  na  środek  pianotwórczy  zamontowany  na  pojeździe  w  sposób
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ergonomiczny,  umożliwiający  szybkie  uzupełnienie  środka  pianotwórczego.
Zbiornik na środek pianotwórczy uzupełniony środkiem pianotwórczym typu
DETEOR, zgodnie z jego pojemnością.

4.4 Maszt oświetleniowy: 
Maszt  oświetleniowy  zamontowany  w  zabudowie  pojazdu  zgodnie  ze
wskazaniami  Zamawiającego  wyposażony  w  co  najmniej  dwa  reflektory
wykonane  w  technologii  LED o  natężeniu  światła  min.  14  000  lumenów
i mocy min. 100 W, umieszczone na wysuwanym maszcie o wys. max. po
rozłożeniu 4,5 m od podłoża. Stopień ochrony masztu min. IP55. Reflektory
zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu. W kabinie urządzenie sygnalizujące
wysunięcie masztu.

4.5 Fala świetlna umieszczona z tyłu pojazdu.

4.6 Niezależne ogrzewanie przedziału załogi i zabudowy kontenerowej np. typu
Webasto lub równoważne.

4.7 Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę:
1. Aparaty powietrzne (nadciśnieniowe) marki Fenzy Aeris II z maskami typu
    Opti Pro, czujnikami  bezruchu MSA Motion Scout i butlami stalowymi. 
    Aparaty  powietrzne,  maski  i  czujniki  bezruchu muszą być integralne ze
    sprzętem  używanym  obecnie  przez  Zamawiającego.  Maski  muszą  być
   umieszczone w specjalnych, przewidzianych przez producenta, pokrowcach
   ochronnych (2 kpl.). 
UWAGA: Aparaty zabudowane na wysuwanym podeście; 
2. Podpora  MikoRescueTech  PT - 1200 ze zwijaczem o masie nieprzekracza-
   jącej   15   kg   kompatybilna   ze   sprzętem   używanym   obecnie  przez 
   Zamawiającego  (1 szt.).
UWAGA: nie umieszczać na pojeździe;
3. Łącznik  podpór  PT1200  kompatybilny  ze  sprzętem  używanym obecnie
    przez Zamawiającego.
UWAGA: nie umieszczać na pojeździe;
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4. Trójkąt ewakuacyjny np. DX 301 lub równoważny (1 szt.);
5. Najaśnica   akumulatorowa  o  strumieniu  światła  min  14 000  lumenów
    i  minimum  5 trybami świecenia, wyposażona w jedną głowicę, najaśnica 
    np. typu LED SOLARIS  LITE lub równoważna (1 szt.);
6. Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych np. typu Milwaukee M18CPP6A-
    402B lub równoważny składający się z:
   - kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa,
   - kompaktowa zakrętarka udarowa, 
   - piła szablasta,
   - pilarka tarczowa,
   - szlifierka kątowa 125 mm,
   - latarka LED, 
   - akumulatory (3 szt.),
   - ładowarka (1 szt.),
   - zestaw wierteł, bitów i nasadek w jednej walizce (1 kpl.),
   - zestaw brzeszczotów do piły szablastej (10 szt.),
   - tarcza tnąca do betonu (2 szt.),
   - tarcza tnąca do metalu (2szt.),
   - tarcza tnąca do drewna (2 szt.). 
Wszystkie  elementy  zestawu  fabrycznie  nowe,  pochodzące  od  jednego
producenta,  kompatybilne  ze  sobą,  zapakowane  do  jednej  torby
transportowej lub walizki.
7. Drabina  nasadkowa  DN  2,73  -  3  przęsłowa.  Drabina  zabudowana na 
   dachu pojazdu; 
8. Opryskiwacz   ciśnieniowy   typu   Marolex   Profession   lub  równoważny
    o poj. 7 l;
9. Neutralizator    substancji    ropopochodnych    typu    np.    SINTAN   lub
    równoważny (20 l.) w kanistrze;
10. Zestaw  narzędziowy  typu  np.  Topex  lub  równoważny  składający się
     z min. 56 elementów wyposażenia(1 kpl.);
11. Dielektryczny hooligan o wadze min. 3 kg i dł. max. 910 mm (1 szt.);
12. Bosak  teleskopowy  wielofunkcyjny  z  6  różnymi, wymiennymi grotami
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      o   dł.  max.  4000  mm.  Długość  bosaka  po  złożeniu  nie  więcej  niż
      2000 mm – zamontowany na dachu pojazdu;
13. Linka strażacka LSR20 - 20mb (2 szt.);
14. Łopata - rękojeść metalowa (2 szt.);
15. Szpadel - rękojeść metalowa  (2 szt.);
16. Miotła (2 szt.);
17. Detektor  prądu   przemiennego  np.   FireCraft trACer  lub  równoważny
     (1  szt.)  –  detektor umieszczony w walizce transportowej przewidzianej 
     przez producenta;
18. Kombinezon na szerszenie o rozmiarze XL (1 szt.);
19. Wanna  wychwytowa  składana  o wymiarach max. 800 x 600 x 155 mm 
      (1 szt.);
20. Kamizelka odblaskowa z napisem „straż” (żółta) –  6 szt.;
21. Parawan   z  taśmą  odblaskową  np.  typu  GT – 030  (160  x  160)  lub
      równoważny (1 szt.);
22. Ubranie strażackie specjalne SX-3 w rozmiarach B1 i C1 (2 szt.);
23. Analogowo - cyfrowy radiotelefon nasobny np. typu HYTERA PD565 (lub
     równoważny (2szt.);
24. Mikrofonogłośnik np. typu HYT SM08M3 lub równoważny (2 szt.);
25. Zestaw do programowania radiostacji typu PD565, PD505 (kabel +CD) –
     1 kpl.;
UWAGA: Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, pochodzące
od  jednego  producenta,  kompatybilne  ze  sobą.  Zamawiający
wymaga dostawy sprzętu łączności z możliwością indywidualnego
programowania;
26. Latarka  kątowa  Survivor  C4  Led  Ex  wraz  z  ładownicą (~230V/12V)
     - 2szt.;
UWAGA:  wymieniona  latarka  kątowa,  musi  być  kompatybilna  ze
sprzętem używanym obecnie przez Zamawiającego.
27. Skrzynki modułowe na sprzęt (8 szt.);
28. Skrzynia  na  sprzęt  (łopaty,  miotły, szpadle) zamontowana na stałe na
     dachu (1szt.); 
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29. Rejestrator   jazdy   nagrywający   w   rozdzielczości   minimum  Full  HD
     (wideo   -   rejestrator)   wraz   z   kartą   pamięci   o   poj.  min.  32  GB
      kompatybilną z rejestratorem.   
      Urządzenie zamontowane na stałe w kabinie pojazdu (1 szt.);
30. Nawigacja GPS (min. 5” ekran) z mapami Polski i Europy (1 szt.). 
      Urządzenie zamontowane na stałe w kabinie pojazdu.
UWAGA:  Zamawiający  nie  wymaga  nawigacji  fabrycznej
przewidzianej przez producenta pojazdu;
31. Młot ręczny 4 kg (1 szt.).

4.8 Wykonawca   na   własny  koszt  zobowiązany  jest    zamontować  na
samochodzie następujący sprzęt dostarczony przez Zamawiającego:
1. Hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego składający się z:
- pompy hydraulicznej (1 szt.),
- rozpieracza ramieniowego (1 szt.),
- rozpieracza kolumnowego (1 szt.),
- nożyc hydraulicznych (1 szt.),
- węża hydraulicznego 10mb (1 szt.),
- walizki z akcesoriami (1 szt.),
- wspornika progowego HRS 22 (1 szt.). 
UWAGA:  Narzędzia  oraz  pompa  umieszczone  na  wysuwanym
podeście. Narzędzia zabudowane w pionie;
2. Wąż tłoczny W52 (2 szt.);
3. Stojak hydrantowy (1 szt.);
4. Klucz do hydrantów podziemnych (1 szt.);
5. Klucz do łączników (2 szt.);
6. Przełącznik 52/75 (2 szt.); 
7. Piła spalinowa Stihl MS 230 (2 szt.);
8. Zestaw klinów – do zabudowy w skrzynce na pojeździe (1 kpl.);
9. Torba PSP R1 (1 szt.);
10. Deska ortopedyczna (1 szt.);
11. Szyny Kramera (1 kpl.);
12. Pojemnik na sorbent (1 szt.);
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13. Dozownik sorbentu (1 szt.);
14. Flary ostrzegawcze w walizce (1 kpl.);
15. Kanister  na  neutralizator  substancji  ropopochodnych  o  poj. min. 20 l.
     (1 szt.) - dostarczony przez Wykonawcę;
16. Kanister na paliwo 5 l. (2 szt.);
17. Lizak ostrzegawczy (2 szt.);
18. Łom prosty (1 szt.);
19. Siekiera (1 szt.);
20. Nożyce do przecinania prętów (1 szt.);
21. Tłumica gumowa ze stylem (2 szt.);
22. Sprzęt  ratownictwa  wodnego  do  zabudowy  na  pojeździe  w systemie
      modułowym (w skrzyniach modułowych);
23. Sprzęt  do  zwalczania  owadów  - do zabudowy na pojeździe w systemie
     modułowym (w skrzyniach modułowych);
24. Stożki ostrzegawcze (6 szt.);
25. Szelki asekuracyjne (2 szt.);
26. Sanie lodowe (1 szt.) – umieszczone na dachu;
27. W   pojeździe   zamontowany   regał  wysuwany  dla  pompy  szlamowej 
     WT  40  X  –  stelaż regału zamontowany w sposób umożliwiający szybki
     demontaż;
28. Wąż ssawny W110 (2 szt.) –  umieszczone na dachu;
29. Smok ssawny W110 (1 szt.);
30. Gaśnica 6 kg (1 szt.).
UWAGA: Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  uzgodnienia
kompletacji mocowań sprzętowych na etapie realizacji niniejszego
zamówienia i określi wraz z podaniem Wykonawcy ilości, rodzaju
sprzętu oraz miejsca jego lokalizacji w poszczególnych skrytkach
dostarczonego samochodu. 

4.9 W zabudowie pojazdu umieszczony na stałe w miejscu łatwo dostępnym dla
ratowników, dozownik do preparatu dezynfekcyjnego wraz z łokciownikiem
np.  typu Tork  lub równoważny. Do dozownika dołączone sześć opakowań
1000  ml  każde,  alkoholowego  preparatu  w  postaci  żelu  do  higienicznej
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dezynfekcji  rąk,  np.  Tork Alcohol  Gel Sanitizel  lub równoważny. Spektrum
działania  środka dezynfekującego powinno obejmować możliwość ochrony
przed bakteriami, grzybami, drożdżakami i wirusami. 
Dodatkowo  drugi  dozownik  do  preparatu  dezynfekcyjnego  wraz  z  łokcio-
wnikiem dostarczony wraz z pojazdem, bez montażu. 

4.10 Numery  operacyjne  umieszczone  i  wykonane  zgodnie  z  zarządzeniem
Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008 roku  w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Wykonane  i  naklejone  przez  Wykonawcę.  Herb  miejscowości  wykonany
zgodnie ze wzorem dostarczonym w wersji  elektronicznej  przez Zamawia-
jącego. Wykonanie i naklejenie przez Wykonawcę.   
Numer operacyjny 479[O]52. 

4.11 Opony zimowe:
Na  wyposażeniu  pojazdu  komplet  kół  zimowych  (6  szt.)  w  rozmiarze
i nośności zgodnej z rozmiarami kół letnich. W dniu odbioru koła zimowe
osadzone na pojeździe, koła letnie dostarczone wraz z pojazdem. 

4.12 Wyposażenie pożarnicze:
Na  pojeździe  należy  zapewnić  miejsce  do  zamocowania  i  przewożenia
wyposażenia,  przewidzianego  dla  lekkiego  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego.  Transport dodatkowego sprzętu będzie odbywać się zamiennie
z zachowaniem maksymalnej DMC pojazdu.

UWAGI:
1.  Prawą  stronę  tabeli,  należy  wypełnić  wpisując  zadeklarowane  przez  Wykonawcę  umocowania  prawne  i  oferowane  parametry  techniczne lekkiego

samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) oraz sprzętu. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek
z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona.

2. Parametry nie określone w powyższej tabelce muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa
technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem 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. Nr. 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia  27 kwietnia  2010r.  (Dz.  U. Nr 85,  poz.  553).  Pojazd musi  posiadać wymagane w punkcie  4.1  ROZDZIAŁU XIII  SIWZ  aktualne  i  kompletne



świadectwo dopuszczenia wydanego przez CNBOP na oferowany samochód oraz aktualne i kompletne świadectwo dopuszczenia wydanego przez CNBOP
na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe: agregat wysokociśnieniowy i aparaty powietrzne (złożone w ofercie).

3. Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dołączenie wymaganych w pkt. 2.4 - 2.7  ROZDZIAŁU XXI SIWZ dokumentów do oferty, tj. aktualne
świadectwo homologacji podwozia wystawione przez urząd właściwy do wydawania tego typu dokumentów,  wyniki badań CNBOP pojazdu, świadectwo
homologacji WE, homologacji na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON - dot. urządzeń rozgłoszeniowych - wymaganych do uzyskania
dokumentów uprzywilejowania pojazdu.

…………….……………………, dnia ………….……. r. 
    (miejscowość i data)

                                                                                                                    …………………………………………
                                                                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy)
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