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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania techniczne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w BOĆKACH
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WYMAGANIA PODSTAWOWE

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 2017 r., poz. 1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN–EN 1846–1 oraz PN–EN 1846–2 lub równoważne
Samochód musi spełniać warunki Rozporządzeń Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. 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
Rządowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 450t.j.).
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC),
potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w
dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów
obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
Pojazd musi posiadać Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie
Polski zgodnie z Rozporządzeniem 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.). Świadectwo w załączeniu do oferty.
Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, 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, ze zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie
najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa
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dopuszczenia dla tego sprzętu.
Samochód klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1).
Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).
Samochód fabrycznie nowy – 2018 r. rok produkcji podwozia i zabudowy.
Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 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, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej).
Oznakowanie składa się z następujących elementów:
- na drzwiach przednich po obu stronach pojazdu „OSP BOĆKI” oraz herb Gminy BOĆKI – wzór herbu
dostarczy zamawiający na etapie zabudowy pojazdu
- logo projektu – wielkość, ilość oraz miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie
realizacji zamówienia,
- numery operacyjne zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP.
Numer operacyjny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zabudowy pojazdu
PODWOZIE Z KABINĄ

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą,
pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000kg
Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 340 KM
Silnik spełniający normy Euro 6.
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz
musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.
Samochód fabrycznie nowy, Podać markę, typ i model
Układ jezdny 4x4 z blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych oraz blokadą
mechanizmu różnicowego między osiowego.
Pojazd wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie.
Podwozie pojazdu o wzmocnionym, mechanicznym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem
pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia.
Stabilizatory przechyłów bocznych zamontowane przy osi przedniej i tylnej.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, w układzie miejsc 1+1+4
Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i
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pochylenia oparcia.
Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie.
Lusterko krawężnikowe z prawej strony kabiny oraz lusterko dojazdowe z przodu kabiny.
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu na dachu kabiny.
Maksymalna wysokość pojazdu: 3350 mm.
Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych
(wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Oś tylna z
kołami pojedynczymi lub bliźniaczymi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchy.
Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem wraz z pojazdem bez konieczności przewożenia na
pojeździe.
Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V z zewnętrznego
źródła o napięciu 230 V. Umiejscowienie złącza na kabinie lub za kabiną, z lewej strony pojazdu. Złącze
musi być samorozłączalne w momencie rozruchu silnika.
W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła.
Podstawa między siedzeniem kierowcy i dowódcy z ładowarkami do radiotelefonów przenośnych (5 szt.
ładowarki dedykowane do radiotelefonów posiadanych przeze zamawiającego - Motorola) oraz latarek
(5 szt.) zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230V poprzez zintegrowane
złącze, z zabezpieczeniem i wyłącznikiem. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 5 sztuk latarek
kątowych LED wykonanych w technologii co najmniej EEX, IIC, T4, IP65 z możliwością ładowania na
wyżej opisanej podstawie.
W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej
PSP posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i
cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego:
modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3)
wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową
na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz z anteną dla modułu GPS.
Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą
kanałową. Minimum 250 programowalnych kanałów.
W przedziale autopompy dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący z radiotelefonem
przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody,
wyposażony w wyłącznik.
Układ pneumatyczny musi umożliwiać wyjazd samochodu w przeciągu maksymalnie 60 s. od momentu
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uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w przyłącze do ładowania układu pneumatycznego z lewej
strony pojazdu.
Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna.
Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.
Światła do jazdy dziennej.
Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia
świetlnego min 30 000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu
od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza
niż 4,5m.
Sterowanie masztem za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 10 m).
Maszt zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu.
Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i dołu. Złożenie
masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające
reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się
wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135 ° w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość
obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 135 ° w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć
takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża).
Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej
(pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. W pozycji
transportowej najaśnica powinna posiadać zabezpieczenie przed obrotem. Składanie oraz rozkładanie
masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym
przed uszkodzeniem.
Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być
również możliwe ze stanowiska obsługi masztu.
W przypadku ruszenia pojazdu powinno następować automatyczne składanie masztu do pozycji
transportowej.
Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych, według rozwiązania
technicznego zaproponowanego przez Wykonawcę i umożliwiającego odblokowanie każdego aparatu
indywidualnie.
Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod
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niego innego pojazdu.
Pojazd wyposażony w zaczep oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do ciągnięcia
przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min. 6 t.
Schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny.
Drążek do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi
Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
- na dachu kabiny sygnalizacja świetlna (2 lampy) wykonane w technologii LED, całość wykonana z
tworzywa o wzmocnionej odporność na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu,
- co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej części zabudowy na
dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy,
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie e technologii LED umieszczone z przodu pojazdu,
- po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu,
- dodatkowy sygnał dźwiękowy pneumatyczny o natężeniu dźwięku min.115 dB, włącznik łatwo
dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy,
- urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane) wyposażone w funkcję megafonu, głośnik
o mocy min. 200 W,
- fala świetlna zamontowana z tyłu pojazdu.
Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu.
Powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na
terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych. Obraz z
kamery powinien być wyświetlanych na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.7”.
który będzie widoczny z miejsca kierowcy. Kamera powinna być uruchamiana automatycznie po
załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na
uruchomienie w każdym dowolnym momencie.
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Zabezpieczenie przed nadmiernym
rozładowaniem akumulatorów. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne
zapotrzebowanie na energie elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.
Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12V umożliwiającą
zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V.
Oświetlenie pola pracy wokół samochodu z podziałem na lewą i prawą stronę wykonane w technologii
LED (Zamawiający dopuszcza pasy LED przez całą długość zabudowy pojazdu oraz z tyłu). Włączenie
oświetlenia możliwe z kabiny kierowcy. Oświetlenie pola pracy ma być zabezpieczone przed
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uszkodzeniem mechanicznym.
Kabina wyposażona w:
- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i dowódcy,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
(układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym),
- klimatyzację,
- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek,
- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,
- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,
- na desce rozdzielczej zamontowane i oznakowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscy
łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy,
- radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową,
Kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej
części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
W kabinie kierowcy należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.
Kolor:
- elementy podwozia – czarne lub grafitowe,
- błotniki i zderzaki - białe,
- kabina, zabudowa – czerwone RAL3000,
- drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny.
ZABUDOWA POŻARNICZA

Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Z tyłu pojazdu drabinka
do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w
uchwyt/y ułatwiające wchodzenie.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie, wodo i pyłoszczelne, zamykane i zabezpieczone przed samoczynnym
otwieraniem oraz wyposażone w zamki otwierane jednym kluczem. Konstrukcja skrytek zapewniająca
odprowadzenie wody. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii
LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być
zainstalowany w kabinie kierowcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej
ergonomicznego rozwiązania wykonania zabudowy i skrytek oraz rozmieszczenia sprzętu Zamawiający
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dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i zatwierdzeniem koncepcji wykonania zabudowy przez
Zamawiającego).
Na dachu zamykana i wodoszczelna skrzynia. Konstrukcja skrzyni zapewniająca odprowadzenie wody.
Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i
całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z
prowadnic).
Dodatkowo należy wykonać i zamontować:
- wysuwaną tacę na zestaw narzędzi hydraulicznych,
- wysuwaną tacę ładunkową o nośności dostosowanej do masy agregatu prądotwórczego.
Zbiornik na wodę o pojemności min. 4,5 m3 kompozytowy. Zbiornik musi być wyposażony w
oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed
wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz
rewizyjny. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym
wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z zaworem odcinającym z możliwością
ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być
wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas
napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do
grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną
przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania
powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór
zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
Zbiornik środka pianotwórczego kompozytowy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody,
odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z
dachu pojazdu. Wlew zakończony nasadą typu W 52.
W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego
opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.
Dwuzakresowa autopompa o wydajności min. 4000 l/min. przy 8 bar i Hgs 1,5 m i 400 l/min przy 40
bar z możliwością podania wody do zbiornika samochodu oraz zlokalizowana z tyłu pojazdu w
obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział pompy powinien posiadać
system ogrzewania niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi umożliwiający
ogrzewanie przy wyłączonym silniku oraz skutecznie zabezpieczający elementy układu wodnego lub
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wodno–pianowego przed zamarzaniem w temperaturach do –25°C.
Wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. – 6 ton z lina o długości min. 25 m zamontowana z przodu
pojazdu.
Na wyposażeniu pojazdu: lina do wyciągarki 8m zakończona kausza, 2 szekle (6t), zawiesie pasowe
(3m), bloczek i szekla.
Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych
(sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy, powinna być zapewniona możliwość pracy pompy
pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min 4 zraszacze.
Linia szybkiego natarcia o długości węża minimum 60mb na zwijadle, zakończona prądownicą typu
TURBO–JET z nasadką do wytwarzania piany o regulowanej wydajności z prądem zwartym i
rozproszonym. Konstrukcja zwijadła zabezpieczona rolkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
linii szybkiego natarcia we wszystkich kierunkach. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. Linia
szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia
węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny z czujnikiem
uniemożliwiającym uruchomienie zwijania elektrycznego w przypadku załączenia hamulca. Napęd
zwijadła ze sprzęgłem. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie.
Dach wyposażony w mocowania na sprzęt – drabiny nasadkowa oraz wysuwana, węże ssawne, bosak.
W jednej ze skrytek mocowanie na 4 zapasowe butle do aparatów powietrznych.
Działko wodno-pianowe DWP o regulowanej wydajności wodnej przy ciśnieniu 0,8 MPa min. 800-1600
dm3/ min wraz z możliwością obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Działko umożliwiające
podanie wodnego prądu zwartego i rozproszonego oraz prądu piany.
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą
być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego
autopompy musi być możliwa w rękawicach.
W przedziale autopompy muszą się znajdować co najmniej następujące urządzenia kontrolnosterownicze pracy pompy:
- manometr niskiego ciśnienia,
- manowakuometr,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę,
- sterowanie układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,
8
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- sterowanie zaworem napełniania zbiornika z hydrantu,
- 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. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadać oświetlenie załączane automatycznie po
otwarciu drzwi przedziału,
w którym znajduje się pulpit.
W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- manometr (niskiego ciśnienia),
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
Ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie co najmniej dwóch stężeń 3% i 6%.
Na wlocie ssawnym pompy musi być 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.
Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone
przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
WYPOSAŻENIE

Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,
wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, przewód z manometrem do pompowania kół oraz pistolet
pneumatyczny do przedmuchiwania.
Na pojeździe zapewnione miejsce i uchwyty na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla
samochodów ratowniczo-gaśniczych”
Zaczep holowniczy, uciąg min. 10 ton
OZNACZENIE

Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować
się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu
OGÓLNE
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Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące
Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące
DODATKOWY SPRZĘT DOSTARCZONY PRZEZ WYKONUJĄCEGO

Węże W75 szt.10
Węże W52 szt.10
Pojazd wydany z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych (paliwa, Ad-Blue).

Uwaga ! :
*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych
parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z
pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada
treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).
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