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LP Minimalne wymagania techniczno-użytkowe 

I. Wymagania ogólne 

1.  Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone 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. z 2007 r.  Nr 143, poz. 1002 z późn. 
zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego 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. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz 
z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. 

Wykonawca dostarczy na dzień odbioru końcowego ważne świadectwa dopuszczenia, na pojazd oraz 
te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane. 

2.  
Pojazd musi spełniać: 
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 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. 
zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; 
Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 
Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby 
Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421); 
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.), 

3.  
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani 
ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 

4.  
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej 
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmieniającym 
zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 

5.  Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 

6.  Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy 
na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości 
określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 

7.  Pojazd musi być wyposażony w urządzenie świetlno-sygnalizacyjne, na dachu kabiny zamontowana 
belka świetlna o wysokości samej belki max. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z 4 
modułami narożnymi LED i 4 modułami przednimi, klasy Code3 TR21 lub równoważna. 
Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze 
stali nierdzewnej.  

8.  Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu, wbudowane w poszycie narożne zabudowy. Dwie 
lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. 
Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu na narożnej części przy wlocie powietrza. 
Dodatkowo po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na bokach zabudowy. 

9.  Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne powinno posiadać min. 3 
modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać 
podawanie komunikatów słownych. 
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10.  Dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem z miejsca kierowcy klasy Grover Emergency 
Horn 1510 lub równoważny o podobnym brzmieniu. - Powinien być umieszczony z przodu 
pojazdu pod kabiną, skierowany w przód. Uruchamianie:      za    pomocą przycisku uruchamianego nogą 
z pozycji kierowcy (pod lewą nogą) - za pomocą przycisku znajdującego   się   na   desce  rozdzielczej,   
w  centralnej  jej  części,   -   za pomocą klaksonu. Wszystkie przyciski podświetlane lub oświetlone. 
- Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnałów pneumatycznych w przedziale autopompy 

11.  Z tyłu pojazdu fala świetlna (kolor pomarańczowy) sygnalizacyjna składająca się z min. 8 modułów lamp 
LED o „fali” w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, po dwie migające na przemian z możliwością 
zmiany prędkości oraz częstotliwości wyświetlania sygnału w Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana 
fala świetlna LED Całość sygnalizacji świetlnej wykonana technologii LED. 

12.  Z przodu kabiny na atrapie zamontowana belka aluminiowa z czterema halogenami. 

13.  Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów 
wyposażenia  do  uzgodnienia  na  etapie realizacji  zamówienia.  Sprzęt dostarczony 
przez zamawiającego będzie montowany przed odbiorem samochodu. 

14.  Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w 
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 
Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 
Numer ten ma zostać umieszczony na drzwiach kabiny załogowej, na dachu (o wielkości umożliwiającej 
odczytanie z pokładu śmigłowca) oraz z tyłu zabudowy. 

15.  Pojazd    musi    zostać    oznakowany    logiem    jednostki     OSP     Sława. Logo ma zostać umieszczone 
na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tyłu na zabudowie. 
Pojazd   oznaczony   informacją   o   dofinansowaniu   z   Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, według ogólnie przyjętego wzoru. 

II. Podwozie z kabiną 

1.  Podwozie samochodu 4x4 z silnikiem o zapłonie samoczynnym z 
turbodoładowaniem, o mocy minimum 300 KM spełniającym wymogi normy EURO 6 w 
Silnik i podwozie tego samego producenta. 
Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214. Gwarancja na pojazd  
nie  może  wyłączać  stosowania  w/w  paliwa.  Do  oferty  należy  załączyć 
stosowne oświadczenie producenta dotyczące biopaliw. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć 
kserokopię takiego dokumentu. 

2.  Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: 
- długość 8100 mm 
- szerokość 2550 mm 
- wysokość 3200 mm 

Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) 
lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu 
ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest 
w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty 
zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii 
siłowników. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w 
przypadku awarii siłowników. Na zewnętrznych krawędziach podestów zamontowane migające 
oświetlenie (żółte lub pomarańczowe), ostrzegawcze w technologii LED (dwa  punkty świetlne na 
każdym podeście). Zapalenie się lamp ostrzegawczych musi odbywać   się  automatycznie  po   
rozłożeniu  podestu.  Dodatkowo   na  wszystkich 
krawędziach oznakowanie taśmą ostrzegawczą odblaskową trzeciej generacji. 

3.  Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu 
różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie 
mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń 
w zakładanych warunkach eksploatacji 

4.  Manualna skrzynia biegów o ilości przełożeń 8+1. 
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5.  
Kabina fabrycznie nowa czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana 
w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 
(siedzenia przodem do kierunku jazdy). Zawieszenie kabiny powietrzne. Kabina wyposażona w: 
 -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 

- rozkładana półka  przed siedzeniem dowódcy do  czytania  mapy oraz sporządzenia 
dokumentacji o formacie min. A4, 
-gniazdo zasilające 12V i 24V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu, 
-gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu, 
-fabryczny układ klimatyzacji kabiny, 
-niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
-4 szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, 
-światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi, 
-poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, 
-półkę kabinową na sprzęt podręczny zamontowaną w tylnej części kabiny szafka kabinowa 
dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z 
miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz  mocowanie pod walizkę z kamerą termowizyjną 
posiadaną przez zamawiającego od strony dowódcy i kierowcy, 

-podświetlenie klamek wewnętrznych, 
-radiotelefon samochodowy cyfrowy wraz z instalacją głośnikową (głośnomówiącą) o   mocy 1-25W, 
min. 255 kanałowy i dostęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz, 
-6 przenośnych radiotelefonów cyfrowych z ładowarkami, opcjonalny zintegrowany system GPS, a 
ponadto przesyłanie dźwięku i danych w systemie Bluetooth, spełniają normę IP57 (odporność na 
zanurzenie w wodzie) oraz posiadają certyfikat iskrobezpieczeństwa FM o mocy 1-5 W. Dodatkowo do 
radiotelefonu mikrofono-głośnik  2 sztuki, adekwatny do modelu w/w radiotelefonów. 

Radiotelefon samochody jak i przenośne radiotelefony opisane powyżej powinny w 100% 
spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do 
instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności 
w sieciach radiowych UKF Państwowej  Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 
16), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. 
Antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik, zabezpieczającą 
przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą 
-4 sztuki kątowych latarek wraz z ładowarkami SURVIVOR LED Ex-ATEX lub innych o 
podobnych parametrach ładowalnych w wykonaniu przeciwwybuchowym. 2 tryby świecenia: 
wysoki i niski oraz tryb pulsacyjny (światło awaryjne). Światło 175 lm/ 36 000  
-2 latarki Volcan Fire LED Ex-Atex lub równorzędne o podobnych parametrach. 
Umiejscowienie radiotelefonów latarek wraz z ładowarkami do uzgodnienia z zamawiającym 
na etapie realizacji zamówienia przez wykonawcę. 
-Radioodtwarzacz CD/MP3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami w  przedniej części kabiny 
i dwa głośniki w tylnej części kabiny. 

6.  
Zamontować deskę ratowniczą oraz przewidzieć miejsce na nosze podbierakowe w przedziale 
kabinowym ratowników , umiejscowienie uchwytu do konsultacji z zamawiającym. 
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7.  
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: 
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 
- fotel dla kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo 
zawieszony pneumatycznie. 
- Fotel dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 
- Aparat powietrzny dla kierowcy i dowódcy  należy zamontować na stelażu w zabudowie pożarniczej 
umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu, bez zdejmowania ze stelaża. 
- Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg 
rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: 
- jednoczesne przewożenie aparatów różnych producentów  z różnego rodzajami butli, 
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji 
uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). 

8.  
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, 
moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię 
elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
- przetwornica napięcia 24V / 12V 

9.  
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które 
wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). 

10.  
Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego 
źródła o napięciu 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami oraz gniazdo 
przyłączeniowe do powietrza. Gniazda umieszczone po lewej  stronie  pojazdu.   Wtyczka   z   systemem  
samo   wypinającym  się   podczas włączenia zapłonu. 

11.  
Pojazd  wyposażony  w  szybkozłącze  do   napełniania   instalacji  pneumatycznej z 
zewnętrznego źródła. 

12.  
W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją 
samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopomp. Obsada kanałowa 
o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 
dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 
znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. 

13.  
Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy 
-sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
-sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, 
-główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 
-sygnalizacja informująca o otwartym podeście lub skrytce ze wskazaniem na konkretny element, 
-przycisk załączania przystawki autopompy, 
-sterowanie zraszaczami, przycisk podświetlany, 
-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy 
-kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, przycisk włączenia przystawki powinien być w innym 
kolorze niż pozostałe (preferowany kolor czerwony), 
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
-wskaźnik niskiego ciśnienia, 
-panel sterowania falą świetlną, 
Zamontować wyświetlacz w kabinie pojazdu informujący o pracy autopompy, stanie wody w zbiorniku 
i środka pianotwórczego 

14.  Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego 
biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o 
natężeniu min. 80 dB. 
Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie. 

15.  Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. 

16.  Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm. 
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17.  Kolor: 
-elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), 
-błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, 
-kabina, zabudowa – RAL 3000, 
-żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. 
Podwozie zabezpieczone przed korozją. 

18.  Maksymalna prędkość na najwyższym biegu wynosi 89 km/h. 

19.  Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą 
określoną przez producenta pojazdu a masą rzeczywistą całkowitą przekracza 10 %. 

20.  Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili 
uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 
Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. 

21.  Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony 
z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. 

22.  Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu są zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w 
przedziale -25ºC ÷ +50ºC. 

23.  Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 

24.  Pojemność zbiornika paliwa min (150 litrów) zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej 
pracy autopompy. 

25.  Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz 
przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. 

26.  Pojazd musi posiadać na osi  przedniej  koła pojedyncze, na osi tylnej  koła podwójne. Ogumienie 
uniwersalne, z bieżnikiem  dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) o 
nośności do stosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe –nie 
przewiduje się stałego mocowania w pojeździe (bieżnik jak dla opon kół przednich). Wyklucza się 
możliwość przewożenia kola na dachu pojazdu. Klucz do kół ze wspomaganiem (wewnętrzną 
przekładnią planetarną).  

27.  Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący 
do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację 
lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające 
odholowanie pojazdu. 

28.  Dodatkowy hak do ciągnięcia przyczep lekkich, kompatybilny z zaczepem przyczepki posiadanej przez 
zamawiającego. Wyprowadzone  gniazdo   elektryczne   12/24V   z   tyłu  pojazdu  kompatybilne   ze 
złączem oraz instalacją przyczepki posiadanej przez zamawiającego. 

29.  Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zamontowaną z przodu pojazdu o sile 
uciągu 8 t z lina o długości min 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania za pomocą 
przewodowego pulpitu sterowniczego.  Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 10 m. Gniazdo 
przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umiejscowione z przodu pojazdu, w miejscu 
umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Wyposażona w rolkową prowadnicę liny oraz 
w kompozytową osłonę zabezpieczającą urządzenie przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 

30.  Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie 
kierowcy. 

31.  Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. 
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. 

32.  Pojazd wyposażony w kamerę cofania monitorującą strefę „martwą” niewidoczną z siedziska 
kierowcy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz 
posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. 
Monitor min. 7” przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy zintegrowany również z 
nawigacją samochodową. Kamera musi umożliwiać obserwację również w porze nocnej. Kamera musi 
być automatycznie uaktywniana w momencie wrzucenia biegu wstecznego oraz manualnie w każdym 
momencie, włączana przez kierowcę. Umiejscowienie monitora dogodnie do obsługi przez kierowcę.  
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33.  Wideorejestrator jazdy, zamontowany w kabinie kierowcy (miejsce i sposób mocowania do ustalenia 
z zamawiającym). 
Parametry: 
-dotykowy ekran min. 2,5”, 
-nagrania w rozdzielczości Extreme HD 2304x1926 1296p Full HD/30 fps, 
-technologia kompresji obrazu H.264, 
-datownik, 
-tryb nocny, 
-wbudowany moduł WiFi i GPS, 
-kąt widzenia 130 stopni, 
-obiektyw z przesłoną min f1.8, 
-sensor przeciążeniowy, 
-możliwość robienia zdjęć, 
-automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, 
-obsługa kart: microSD, micro SDHC- z urządzeniem dostarczyć kartę micriSDHC 64GB. 

III. Zabudowa Pożarnicza 
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1.  Zabudowa  wykonana  w  całości  wyłącznie  z  materiałów  odpornych  na  korozję, 
ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej 
blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. 
Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym 
odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka 
maskująca. 

2.  Pojazd na zabudowie musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z 
zapisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z 
taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 
50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Z tyłu pojazdu powinno umieszczone 
być dodatkowe oznakowanie wykonane z taśmy odblaskowej 3 generacji.  Sposób umieszczenia  
powinien  być  skonsultowany z  zamawiającym w czasie wykonania zabudowy. 

3.  Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 
Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową stanowiącą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią boczną 
zabudowy z zamontowanymi lampami roboczymi. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału 
tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). 

4.  Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, 
umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.  

5.  Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi 
systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki 
zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja 
otwarcia skrytek.  
  

6.  Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po 
otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie obustronne wykonane w technologii LED. 
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia 
żaluzji typu rurkowego. 

7.  Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w 
warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie 
podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy, w technologii LED. Dodatkowe lampy LED 
doświetlające pole pracy pomiędzy drzwiami załogi a drzwiami przednimi. Tylne oświetlenie pola 
pracy, światła pola pracy w dolnej części zabudowy. 

8.  Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz 
posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 

9.  Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają 
oznakowanie ostrzegawcze. 

10.  Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak 
skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

11.  Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 

12.  Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 

13.  Zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik 
wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z 
układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny. 

14.  Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu 
testowym 20 kPa, 
- wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania 
środków pianotwórczych i modyfikatorów, 
- wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 
- zintegrowany ze zbiornikiem wody, 
- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, 
- pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem 

15.  Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami 
żaluzjowym i posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. 
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16.  Autopompa dwuzakresowa firmy wydajności min. 3000 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości 
ssania 1.5 m oraz min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne 
podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. 

17.  Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze 
zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości 
ssania 1,5 m. 

18.  Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie 
mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z 
możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego bez względu na stopień rozwinięcia węża. 
Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny. 

19.  Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia 
węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. 
Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. 

20.  Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4, po dwie 
z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części zabudowy, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia 
i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszającej. 

21.  Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu. 

22.  Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
-z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, 
-z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 

23.  W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-
sterownicze pracy pompy: 
- manometr wysokiego ciśnienia, 
- manometr niskiego ciśnienia, 
- manowakuometr, 
- dwa manometry niskiego ciśnienia na zasilaniu (lewa i prawa strona mierzące ciśnienie przed 
zaworem odcinającym), 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w 
kabinie kierowcy), 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka 
pianotwórczego w kabinie kierowcy), 
- miernik prędkości obrotowej wału pompy, 
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, 
- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, 
- przycisk do uruchomienia silnika pojazdu, 
- wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, 
- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością 
przełączenia na sterowanie ręczne, 
- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, 
- włącznik sygnału pneumatycznego,( jak jest taka możliwość ) 
- przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, 
- licznik motogodzin pracy autopompy, 

24.  Możliwość uruchomienia  silnika z przedziału autopompy, powinno to  być możliwe jedynie dla 
neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. 

25.  Dwie nasady tłoczne 75 i jedna zasilająca 75 po obu stronach pojazdu usytuowane w tylnej części 
zabudowy. Nasady zasilające wyposażone w pneumatyczny zawór odcinający przy pełnym 
napełnieniu zbiornika, uniemożliwiający wypływ wody pod samochód. Dopełnienie zbiornika ma 
odbywać się przy wciśnięciu odpowiedniego przycisku na panelu sterowania autopompą. 
Z tyłu pojazdu dwie nasady ssawne 110. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i 
swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników. 
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26.  Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka 
pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. 
Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną 
ciśnienia pracy. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- 
pianowego oraz oznaczenie zaworów. 
Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi 
pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one 
sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone 
znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie 
istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo 
dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. 

27.  Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie 
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 

28.  Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 
dwóch zaworów. 

29.  Zawory układu wodno – pianowego kulowe z dławicami. Sterowanie ręczne z wyjątkiem zaworu 
zasilania z sieci hydrantowej. Dopuszcza się zainstalowanie przepustnicy jako zaworu głównego. W 
przypadku braku technicznych możliwości dopuszcza się wykonanie innego sterowania zaworami. 
Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do 
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego 
powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie 
łańcuszkiem. 

30.  Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w 
kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w 
temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. 
Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające 
ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia 
w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie 
autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca 
prowadzenia akcji gaśniczej (wydłużenie żywotności autopompy). 

31.  Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w 
kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w 
temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. 
Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające 
ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia 
w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie 
autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca 
prowadzenia akcji gaśniczej (wydłużenie żywotności autopompy). 

32.  Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do 
pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika 
własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. 

33.  Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP24 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, 
zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej 
wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co 
najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające 
świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla 
pojazdu. Działko wysuwane hydraulicznie do pozycji roboczej. Działko po złożeniu nie może 
przekroczyć wysokości 3,20 m od podłoża, na którym stoi pojazd. 
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34.  I Maszt  oświetleniowy  teleskopowy  o  wysokości  min.  6,5  m  mierzonej  od  podłoża,  na  którym  
stoi  pojazd,  do  oprawy  ustawionych   poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° i 
pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stale w samochodzie (zamontowany 
w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie  z dwoma  reflektorami typu  
LED o  łącznej  mocy strumieni  a  świetlnego min. 300 00 Im,  z  systemem  optycznym  do  
oświetlenia  dalekosiężnego  ,  szerokokątnego  i  pod  masztem.  Zasilanie  z  instalacji  elektrycznej 
samochodu 24 V oraz możliwością zasilania z zamontowanego w zabudowie pożarniczej agregatu 
prądotwórczego. Stopień ochrony najaśnic min. IP 67. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym 
wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni.   Sterowanie   masztem  i  najaśnicami   za  
pomocą  sterownika  -    pilota  na   przewodzie.   Maszt   wyposażony  w  układ umożliwiający 
automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kont rolka wysuniętego 
masztu w kabinie . S topień ochrony masztu min. IP 55 

35.  W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, kranik 
umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych oraz przewód pneumatyczny spiralny o długości 10 
m z zakończeniem pozwalającym  podłączenie pistoletu pneumatycznego. 

36.  W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu sprzętu dostarczonego lub wskazanego przez 
użytkownika w pkt. IV, wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania. Rozmieszczenie sprzętu 
wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika, ustalone  przed odbiorem pojazdu. 
Sprzęt rozmieszczony z zachowaniem zasad ergonomii. typu pojazdów. Pojazd wyposażony w jedną 
szufladę wysuwną poziomą i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny 
sprzęt umieszczony w skrzynkach. 

37.  Mocowanie drabiny ratowniczej wysuwanej dwuprzęsłowej z podporami na dachu na sterowanej 
elektrycznie windzie ułatwiającej zdejmowanie jej bez wchodzenia na dach lub innym rozwiązaniem 
zaproponowanym przez wykonawcę uzgodnionym w fazie projektowania. Dostarczona wraz z 
samochodem drabina wysuwna 10m.  

38.  Samochód musi być wyposażony w instalację zraszająca do ograniczenia stref skażeń lub do celów- 
gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷ 100 dcm³/min. 
przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po 
bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla  zraszaczy  przed 
przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Zawór główny (klapowy) 
otwierany również z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób,  aby jej 
odwodnienie  było  możliwe  po  otwarciu zaworów odcinających. 

39.  Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia sprzętowa wyposażona w: 3 szt. pożarniczych 
węży ssawnych 110,  o długości 2500mm, smok pływający oraz 4 szt. tłumic, 2 kpl. mostków 
przejazdowych, zamykana oraz posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED.  
Uzgodnienia zamawiającym 

40.  Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia sprzętowa o wymiarach w przybliżeniu 
1800x900x270 mm, zamykana oraz posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED.  
Skrzynia wyposażona w:  
-łopaty hartowane z głowicą prostą, trzonek pokryty PCV – 2 sztuki, 
-szpadle proste z hartowaną głowicą, trzonek pokryty PCV– 4 sztuki,  
-szufla – 1 sztuka, 
-bosak lekki z drzewcem  długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, 
-bosak ciężki z drzewcem długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, 
-bosak sufitowy długość dopasowana do wielkości skrzyni ładunkowej – 1 sztuka, 
-widły z wygiętym stalowym trzonkiem – 2 sztuki. 
Szczotka uliczna o szerokości z twardym włosiem min 60cm sztuk 2. 

41.  Wielkości skrzyń ładunkowych możliwych do zamontowania na dachu pojazdu  oraz ich ilość i 
pojemość ładunkowa na sprzęt wymieniony w punktach 39 i 40 do uzgodnienia z zamawiającym na 
etapie projektowania w celu dopasowania propozycji wykonania przez producenta. 

42.  Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 

43.  Na zabudowie pojazdu wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w technologii LED po obu 
stronach pojazdu. 



Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem 
ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP SŁAWA” 

[Wpisz tutaj] 
 

44.  Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
zamówienia. 
Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy. 

IV. Wykaz sprzętu zakupionego przez zamawiającego, dla  którego  należy przewidzieć miejsce i  wykonać  
mocowania, szczegóły techniczne dotyczące instalacji sprzętu. Sprzęt zostanie dostarczony przez 
zamawiającego w uzgodnionym etapie realizacji zamówienia z wykonawcą. 

1.  Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą 
kompozytową o pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w 
pojemnikach z tworzywa sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR 
MAX EXTREME lub równorzędne o identycznych parametrach. 

 
kpl 
 

 
4 

Umieszczone  w  kabinie,  jeden   dla kierowcy i dowódcy w  zabudowie, na stelażu 
umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu.  

2.     

Wspornik LRS-C Szt. 1 

    

3.  Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka 
gumowa) lub równorzędny o podobnych parametrach 

Szt. 10 

4.  Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA stock 52 
Wąż tłoczny Ø42/20 z łącznikami stock 52, OSW Eschbach seria SIGNAL 
(wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych parametrach 

Szt. 10 

5.  Wąż ssawny 110/2,5 m Szt. 3 
Węże umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Taśma 
powinna być innego koloru dla każdego rozmiaru węży tłocznych.  Dodatkowo  taśma  powinna  być  
oznaczona  literą odpowiadającą rodzajowi łącznika. 

Węże tłoczne 42 i 75 powinny być umieszczone po jednej stronie pojazdu w 
sąsiednich skrytkach. Węże tłoczne 75 powinny być umieszczone jak najniżej w skrytce. 
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6.  Przełącznik 110/75  2 

7.  Przełącznik 75/52  4 

8.  Przełącznik 52/25  1 

9.  Rozdzielacz K-75/52-75-52  1 

10.  Zbieracz 2x75/110  1 

11.  Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52   1 

12.  Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75  1 

13.  Łącznik kątowy 52  1 

14.  Łącznik kątowy 75  1 

15.  Prądownica wodna PW 75 -Prądownica RB 102 NFPA lub równorzędna o 
podobnych parametrach 

 1 

16.  Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub 
równorzędny o podobnych parametrach 

 2 

Prądownice  wodne  turbo  powinny  być  umieszczone  w  korytkach  z możliwością 
łatwego dostępu. Nie wyżej niż 195 cm od powierzchni podłoża. Prądownice proste mogą być 
umieszczone na ścianie. 

17.  Prądownica pianowa PP 2- Prądownica pianowa S - 2 (PP-2) lub równorzędna 
o podobnych parametrach 

 1 

18.  Prądownica pianowa PP 4 -Prądownica pianowa S - 4 (PP-4) lub równorzędna 
o podobnych parametrach 

 1 

19.  Wytwornica pianowa WP 400 z zaworem  1 

20.  Wytwornica pianowa WP 200 z zaworem  1 

21.  Smok pływający AMPHIBIO  1 

22.  Wąż do poboru środka z zewnątrz   1 

23.  Stojak hydrantowy B/BB 2 x Ø 75 1030 x 330 x 126  1 

24.  Klucz do hydrantów podziemnych   1 

25.  Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny   1 

26.  Klucz do łączników   2 

27.  Klucz do pokryw studzienek   2 

28.  Myjka do węży 110,75,52  1 

29.  Zasysacz  liniowy Z-8  1 

30.  Wysysacz  1 

31.  Wanna wychwytana składana    1 

32.  Linka asekuracyjna do linii ssawnych   1 

33.  Zestaw poduszek wysokociśnieniowych kpl 1 

34.  Siodełko wężowe   2 

35.  Linka strażacka ratownicza 20m  1 

36.  Linka strażacka ratownicza 30m  1 

37.  Pilarka ratownicza o mocy min  4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o 
podobnych parametrach 

 1 

38.  Zwijadło do węży  1 

39.  Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy  min. 4,4 KM, 
wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań 
uniwersalnych wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton -min. po 3 
szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) Stihl TS 420 lub równorzędna o podobnych 
parametrach 

kpl 1 

40.  Detektor mobilny do amoniaku  1 

41.  Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędny o podobnych 
parametrach 

szt 1 
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42.  Detektor wielogazowy ALTAIR 4X który mierzy O2, H2S, CO i gazy palne lub 
równorzędny o podobnych parametrach. Trwała obudowa zapewniająca 
odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m. Z dużymi 
przyciskami i wyświetlaczem o wysokim kontraście. 

szt 1 

43.  Pilarka ratownicza M18 Kpl. 1 

44.  Wspornik LRS120 Szt. 1 

Zestaw narzędzi hydraulicznych  elektrycznych zasilanych akumulatorowo w skład zestawu 
wchodzą: nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, dodatkowe wyposażenie. 
Zestaw ten umiejscowiony po lewej stronie w skrytce zaraz za kabiną na tacy wysuwanej lub 
według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę. 
Dodatkowy osprzęt do zestawu narzędzi umiejscowiony w niewielkiej odległości od 
umiejscowienia zestawu według ergonomii. 
45.  Elektryczne nożyce hydrauliczne Lukas eDRAULIC2 S 700 E2  

Wymiary: dł. x szer. x wys.:953 x 295 x 255 mm 
Waga:22,8 kg 

kpl 1 

46.  Elektryczny rozpieracz ramieniowy Lukas eDRAULIC2: SP 555 E2  kpl 1 

47.  Elektryczny rozpieracz kolumnowy Lukas eDRAULIC2: R421 E2 E2  
Długość w stanie złożonym: 597 mm 
Długość w stanie rozłożonym: 1347 mm 
Wymiary: szer. x wys.: 135 x 313 mm 
Waga ok.: 19 kg (bez akumulatora) 

kpl 1 

48.  Zestaw 3 baterii  
Ładowarki do baterii  szt. 2 
Zasilacz do kontaktu szt.2 

kpl 1 

49.  Mata wielofunkcyjna dedykowana do serii narzędzi hydraulicznych Szt. 1 

50.  Zestaw pokrowców ochronnych duży kpl 1 

51.  AIR BAG 1  1 

52.  AIR BAG 2  1 

53.  Zestaw do wyważania drzwi HTS90/LSH4 kpl 1 

54.  Zastaw do szybkiej stabilizacji SW350  4 

55.  Podpora do stabilizacji STABILIFT  2 

56.  Uprząż asekuracyjna skill  2 

57.  Lanca gaśnicza 300mm z zaworem  1 

58.  Lanca gaśnicza 180mm z zaworem  1 

59.  Zestaw lanc  kpl 1 

60.  Pakiet wężowy kpl 1 

61.  Zestaw interwencyjny SETOFIRONS kpl 1 

62.  Turbopompa  1 

63.  Kamera termowizyjna  1 

64.  Drabina teleskopowa  1 

65.  Urządzenie PRT kpl 1 

66.  Młot SLL-8-24 HM  1 

67.  Topór PAL-8  1 

68.  LEADER STRIKE  1 

69.  Bosak dielektryczny LEADER teleskopowy  1 

70.  Młoto wiertarka makita DHR264PT4 kpl 1 
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V. Wykaz sprzętu dostarczonego i zamontowanego przez wykonawcę w zabudowie pożarniczej, dla  
którego  należy przewidzieć miejsce i  wykonać  mocowania szczegóły techniczne dotyczące instalacji 

sprzętu z zachowaniem ergonomii. 
  

 

71.  Drabina aluminiowa z podporami typ ZS-2100/3 Szt. 1 

72.  Turbowentylator oddymiający RAMFAN 
Model  EFC150 
Wydajność 7,580 m3/h 
4,6m z 1 zgięciem 90 stopni 5,404 m3/h 
Waga 25 kg 
Wymiary ( wys./dł./gł.) 48*46*32 cm 
Natężenie dźwięku 90.2dB@1m 
Silnik 1,5KM/1.1KW 
Prąd – rozruch 230V: 40A 
            Praca 230V : 8A 
 

Szt. 1 

73.  Hełm Rosenbauer Heros – Titan z kamerą termowizyjną 
Kolory: jaskrawy żółty 
Wyposażenie dodatkowe: 
-Adaptery zewnętrznego mocowania mase 
-Latarka LED Ex 
-Naklejki odblaskowe czerwone 
-Okulary/gogle przyciemniane 
-Przyłbica główna, pozłacana (zamiast standardowej) 
-Pełna osłona karku, model Holland 
-Kamera termowizyjna do Heros-titan 

Szt. 1 

74.  Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą 
kompozytową o pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w 
pojemnikach z tworzywa sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR 
MAX EXTREME lub równorzędne o identycznych parametrach. 

kpl 
 

 
2 

Umieszczone  w  zabudowie pożarniczej,  jeden   dla kierowcy i dowódcy w  zabudowie, na stelażu 
umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu.  

mailto:90.2dB@1m
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75.  Butla kompozytowa  do aparatu oddechowego o pojemności 6,9l/300 bar 
dopasowana do aparatów powietrznych przedstawionych w pkt. 1 wykazu - 
zapas  
Butle zapasowe umieszczone w skrytce wraz z aparatem ODO kierowcy i dowódcy w 
uchwytach zamocowanych na stałe, zabezpieczone przed przemieszczaniem się . 
Uzgodnienia zamawiającym 

Szt. 4 

76.  Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm Szt. 1 

77. Parawan rozkładany 
* Stelaż - kompozyt 
* Wodoodporność [mm]: 5000 
* Cztery segmenty 
* Wymiary segmentu:  1,80 x 1,80 m 
z taśmami odblaskowymi i napisem Straż kolor czerwony 
* Wymiary po spakowaniu [cm] :  22 x 22 x 130   

kpl 1 

77.  Siekiera 1,5 kg z trzonkiem odpornym na złamania  Szt. 1 

78.  Gaśnica dla straży pożarnej proszkowa min. 6 kg Szt. 2 

79.  Koc gaśniczy  Szt.  1 

80.  Sito kominowe Szt. 1 

81.  Ubranie chemiczne lekkie Szt. 2 

82.  Spodniobuty PROS MAX S5 Szt. 2 

83.  Składany wózek posypowy do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu 
o pojemności min. 65 l. Wymiary po złożeniu (wys. x szer. x dł.) 620 x 190 x 
750 mm, EccoTarp SDC 03 lub równorzędna o podobnych parametrach 

Szt. 1 

84.  Agregat prądotwórczy trójfazowy mocy min. 3,5 kW o napędzie 
spalinowym (stopień ochrony IP 23) Urządzenie wyposażony jest min. w 
jedno gniazdo trójfazowe 400V 16 A oraz dwa gniazda jednofazowe 230V 16 

Szt. 1 

85.  Motopompa pływająca Niagara mini Szt. 1 

86.  Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na 
zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)  

kpl 1 

87.  Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na 
zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) 

kpl 1 

88.  Taśma ostrzegawcza (rolka – 500 m)  2 Szt. 

89.  Pachołek składany wys. 45 cm z wewnętrznym światełkiem ostrzegawczym szt 8 

90.  Mostek przejazdowy Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 
 Dönges lub równorzędna o podobnych parametrach 

kpl 1 

91.  Wyciąg linowy 3200 kg Szt. 1 

92.  Lampy błyskowe dwubakteryjne Szt. 4 

93.  Zestaw 6 sztuk dysków sygnalizacyjnych M - Flare kolor niebieski, wersja 
akumulatorowa lub równoważne o podobnych parametrach  
9 różnych trybów pracy 
Wyposażone w magnes do szybkiego i bezpiecznego mocowania 
Obudowa odporna na ochlapanie 
Odporne na wstrząsy 
Czas pracy w zależności od trybu nawet do 100 godzin 
Zasilane za pomocą akumulatora litowo – jonowego 
Średnica 10,5 cm 
Wysokość 3,5 cm 
Waga 230 g 
Temperatura pracy od -20° C do +57° C 
Rodzaj ładowania 12/24/230 V 
Zestaw zawierający walizkę transportową wraz z ładowarkami 

1 kpl 
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Przewidzieć możliwość ładowania zestawu w miejscu przeznaczonym do przewożenia w/w zestawu 
dysków sygnalizacyjnych 
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94.  Znak ostrzegawczy „wypadek drogowy” szt 2 

95.  Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt 2 

96.  Megafon przenośny Szt. 1 

97.  Peli model 9430 rals żółty plus plecak czarny do rals 9430 kpl 1 

98.  Pirometr graficzny Flir TG 165 Szt. 1 
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99.  Zestaw ratowniczy R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej  
 
Zestaw ratowniczy R1 powinien zawierać min. Poniżej wymienione 
wyposażenie , oraz inne ale zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego 
PSP dot. Ratownictwa medycznego: 
Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, 
Zestaw ratunkowy rurek LTD 
Detektor CO2 Easy Cap II 
Ssak Res-Q-Vac mechaniczno-ręczny 
Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 5 
Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 3 
Worek samorozprężalny dla dorosłych RESCUE 7 
Worek samorozprężalny dla dzieci 
Maska silikonowa, jednoczęściowa nr 2 
Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S”DAR 
Reduktor Mediselect II O2, REN 
Maska do tlenoterapii dla dorosłych 
Maska do tlenoterapii dla dzieci 
Przewód tlenowy niezałamujący się 10,5mButla 2,7l Luxfer aluminiowa z 
zaworem 
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych 
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci 
Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej 
Opatrunek indywidualny wodoszczelny typ W 
Kompres gazowy jałowy 9cm x 9cm 
Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 
Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2 
Opaska opatrunkowa dziana 4m x 5cm 
Opaska opatrunkowa dziana 4m x 10cm 
Chusta trójkątna 
Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 10cm 
Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 12cm 
 Siatka opatrunkowa Codoteks nr 2 (palec, dłoń) 
Siatka opatrunkowa Codoteks nr 3 (dłoń, stopa) 
Siatka opatrunkowa Codoteks nr 6 (głowa, ramię) 
Przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 
Zestaw opatrunków hydrożelowych Water Jel PSP 
Opatrunek wentylowy ACS 
Taktyczna opaska uciskowa CAT 
Aparat do płukania oka z bocznym odpływem 
Nożyczki do cięcia bandaży Medline 
Okulary ochronne 
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 
Folia izotermiczna BodyTerm 
Folia do przykrycia zwłok 
Worek foliowy na amputowane części ciała, z zamknięciem strunowym 
Płyn do dezynfekcji skóry AHD 2000 Rękawice nitrylowe 
Worki na odpady 
Plecak MED PACK PSP R1 z materiału codura odpornego na wilgoć 
Deska ortopedyczna Ultra Vue 18′ Stabilizator klockowy głowy 

kpl 1 



Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem 
ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP SŁAWA” 

[Wpisz tutaj] 
 

Pasy z zapięciem karabińczykowym, kpl. 4 kolory 
 

 VI. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu 

1.  Dołączyć propozycję projektu pojazdu (rysunki poglądowe 7. wymiarami - boki, przód. tył oraz dach 
pojazdu) oraz propozycję rozmieszczenia sprzętu w pojeździe. 

2.  Zamawiający  wymaga, aby  przedmiot zamówienia wraz z dostarczonym wyposażeniem  objęty był 
minimum  24-miesięczną gwarancją. 

3.  Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji 
rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). 

4.  Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny 
pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. 

5.  Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik 
hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę 
ostrzegawczą. 

6.  Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, 
wszystkie w języku polskim. 

7.  Pojazd winien posiadać dokument potwierdzający, że badania techniczne dopuszczające do ruchu są 
ważne minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 
Wykonawca zapewni ubezpieczenie samochodu w pełnym Zakresie tzn. OC, AC i NNW na okres 12 
miesięcy od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu. 

8.  Przed dokonaniem odbioru Wykonawca w ramach ceny umowy, zobowiązuje się do przeszkolenia 
osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi  samochodu   i   wyposażenia   będącego   
przedmiotem   umowy.   Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia 
ponosi Wykonawca. 

  

 
 

 

 


