Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dla nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem 4x2
L.p.
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Wyszczególnienie
Warunki ogólne
Pojazd musi spełniać 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 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem
spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego
przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu.
Aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie
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. nr 143,
poz. 1002 z późn. zm), dla dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe
świadectwa będą dla niego wymagane.
Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z
zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. Urz. KG PSP poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji
zamówienia na wniosek Wykonawcy.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20
czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późń. Zm.).
Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
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,
Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej
i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 450).
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi
zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16.000 kg.
Podwozie
Podwozie nowe, nie używane, rok produkcji min. 2018
Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 180 kW, spełniający normy czystości spalin EURO6.
Napęd 4 x 2 z blokadą tylnego mostu.
Podwozie samochodu z manualną skrzynią biegów.
Pojazd wyposażony w dodatkowe systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR, ESP.
Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie z systemem
samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem
do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza.
Kabina wyposażona dodatkowo w:
• indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
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•

radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy 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. Radiotelefon
podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w
sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon zaprogramowany wg.
wskazań zamawiającego dostarczonych w trakcie wykonywania zabudowy.
• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy
wyłączonym silniku,
• radio samochodowe
• klimatyzację
• siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
• fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i
pochylenia oparcia,
• fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia,
• 4 uchwyty na aparaty powietrze dla załogi.
• podest z wyłącznikiem pod radiotelefony nasobne, latarki, itp. podłączony pod instalację
elektryczną samochodu,
Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie
2.7 na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu
min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o
napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z
2.8 sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu.
Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja
podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o
długości min. 6 m.
Pojazd posiada urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu
2.9
uprzywilejowanego.
Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Światła
biegu wstecznego włączane razem z lampą oświetlenia pola pracy zamontowanej w tylnej części
zabudowy w celu poprawienia widoczności w nocy.
2.10.
Samochód wyposażony w (zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym) kamerę cofania
umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna
być załączana automatycznie przy wstecznym biegu.
Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód
2.11
– ogumienie pojedyncze, tył – bliźniaki
Pojazd wyposażony w hak holowniczy pod zaczep kulowy z tyłu pojazdu posiadający homologację
2.12 lub znak bezpieczeństwa.
Samochód wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 50 kN, długość liny min 25 m.
Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wyciągarki powinno
być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu
przewodowego umieszczone w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki.
Ruchy robocze wyciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie
2.13
odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz
zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor
czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza
kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć
pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny.
Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu osłoną.
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wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka powinna być wyposażona w linę
i hak (atestowany) dobrane do mocy uciągu.
2.14.
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Kolorystyka:
samochód – RAL 3000
elementy błotników i zderzaków – białe
elementy podwozia – czarne
Zabudowa pożarnicza:
Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia - spawany,
wykonany ze stali nierdzewnej. Wnętrze skrytek blacha aluminiowa. Zabudowa wyposażona w półki
na sprzęt.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu uchwyty na
drabinę i węże ssawne.
Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe.
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 do wszystkich zamków. Układ żaluzji 3+3+1.
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: główny wyłącznik
oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
Pojazd posiada oświetlenie pola pracy LED wokół samochodu.
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, żaluzji, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich
obsługę w rękawicach.
Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych.
Zbiornik wody min. 2500 litrów wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną
eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik
wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny.
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów
odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie
zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją.
Autopompa min. jednozakresowa klasy A16/8.
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 1,5m.
Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
- dwóch nasad tłocznych 75,
- linii szybkiego natarcia zakończona prądownicą.
Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z
zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami.
W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy.
Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja
napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum
stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.
Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co
najwyżej dwóch zaworów.
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Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodnopianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC.
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 pompy.
Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego
zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm.
Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu.
Wykonawca wykona (wyprowadzi/przygotuje) w samochodzie instalację niezbędna do
zamontowania moduł lokalizacji pojazdów AVL.
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