Załącznik nr 7
……………………………………………………….
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
dotyczące wymagań formalnych i parametrów technicznych wraz
z fotografiami (lub folderami reklamowymi) oferowanego
samochodu pożarniczego.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „Samochodu lekkiego
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin”

L. p
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Wymagania formalne

1.1.

Pojazd
musi
spełniać
wymagania
narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005, nr
108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

1.2.

Pojazd musi spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w
sprawie
warunków
technicznych
pojazdów
specjalnych i pojazdów używanych do celów
specjalnych
Policji,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
Agencji
Wywiadu,
Straży
Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej,
Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004
r. Nr 262, poz. 2615).

1.3.

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 nr 143, poz. 1002).

Spełnia/nie
spełnia
Wypełnia
Wykonawca

1.4.

Samochód musi posiadać homologację na
pojazd bazowy wystawioną zgodnie z
ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi
zmianami).

1.5.

Posiadać
oznakowanie
zgodne
z
załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10
kwietnia
2008
r.
w
sprawie
gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej - dane do
oznakowania przekażą odbiorcy w trakcie realizacji
zamówienia.

1.6.

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

1.7.

Urządzenia elektroniczne muszą spełniać
wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe.
Urządzenia
elektroniczne
pojazdów
samochodowych. Ogólne wymagania i metody
badań” lub równoważnych norm europejskich.
1.8.
Instalacja
elektryczna
pojazdu
musi
spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja
elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania
i metody badań” lub równoważnych norm
europejskich.
1.9. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały
dźwiękowe
powinny
spełniać
wymagania
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów
oraz
zakresu
ich
niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32
poz. 262 ze zm.).
1.10. Stawka podatku VAT 8% zgodnie z zał. nr 3 poz.
129-131, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług, dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony
przeciwpożarowej.
2.

Wymagania techniczne
(wyszczególnienie parametrów technicznych dla
samochodu marki……………………
Model……………………………………

Spełnia/nie
spełnia
Wypełnia
Wykonawca

Parametry techniczne (minimalne wymagania)
2.1. Rok produkcji 2012
2.2. Rodzaj pojazdu: samochód specjalny na bazie
fabrycznego pojazdu z homologacją osobową 9 miejscową

2.3. Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości
2.4. Drzwi tylne: drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne,
przeszklone
2.5 Drzwi boczne: prawne przesuwane
2.6. Opony letnie min klasy średniej na felgach stalowych
min 15”- 4 sztuki
2.7 Opony zimowe min klasy średniej na felgach
stalowych min 15”- 4 sztuki
2.8. Położenie silnika: z przodu
2.9. Napęd : na oś przednią
2.10. Typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany,
spełniający normy EURO-5
2.11. Pojemność: max. 2300 cm 3
2.12. Moc: min. 85 kW/114 KM
2.13. Max. Moment obrotowy: od 300 Nm
2.14. Średnie zużycie paliwa-( wg danych katalogowych):
nie większe niż 8,0l/100k
2.15. Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa + bieg
wsteczny
2.16. Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych
2.17. DMC: do 3 500 kg
2.18. Długość: min. 5100 mm
2.19. Rozstaw osi: od 3300 mm
2.21. Wysokość całkowita pojazdu bez obciążeń: do 2000
mm
2.22. Dopuszczalna ładowność: min 900 kg
2.23. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń
pojazdu musza zachować swoje właściwości pracy w
temperaturach od -250 C do +500C
Wyposażenie
2.24. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
2.25. System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych
2.26. Tempomat
2.27. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu z
ABS
2.28. Klimatyzacja z regulacją ręczną w kabinie kierowcy,
dodatkowo klimatyzacja z przedziału pasażerskiego z
osobną regulacją
2.29. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
2.30. Wspomaganie układu kierowniczego
2.31. Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą 9
2.32. Fotel kierowcy z regulacją wysokości

2.33. Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy
2.34.Siedzenia w układzie:
- kierowca + podwójne siedzenie
-II rząd kanapa trzymiejscowa
-III rząd: kanapa trzymiejscowa ze składanym oparciem
2.35.Oparcie miejsca od strony drzwi prawych
przesuwanych w II rzędzie za kabiną kierowcy składane o
odchylane w sposób ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do
III rzędu siedzeń za kabina kierowcy
2.36.Szybki (błyskawiczny) demontaż III rzędu siedzeń
2.37. Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy
2.38. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
2.39. Przednie światła przeciwmgielne.
2.40. Tapicera welurowa lub materiałowa
2.41. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe,
trójpunktowe dla wszystkich miejsc siedzących
2.42. Zdalnie sterowany centralny zamek
2.43.Zabepieczenie antykradzieżowe ( immobiliser),
autoalarm
2.44. Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem
2.45. Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie
2.46.Trzecie światło „stop”
2.47. Pełnowymiarowe koło zapasowe
2.48. Lakier w kolorze srebrnym
2.49. Radio z odtwarzaczem CD + min 2 głośniki
2.50. Zamontowany hak holowniczy- odpinany
Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu
2.51. Zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola GM
360 (lub równorzędny) wraz z instalacją antenową w
zakresie 136-174 MHZ o mocy do 25 W, min 225 kanałów
2.52. W pasie przednim zamontowane dwie lampy typu
LED niebieskie wraz z instalacją i oddzielnym wyłącznikiem
umiejscowionym w zasięgu kierowcy
2.53. Oznakowanie dla pojazdu uprzywilejowanego(belka
świetlna zespolona typu LED z napisem „STRAŻ”, z
sygnalizacją dźwiękową z wbudowanym głośnikiem o mocy

min 100W), w tylnej części pojazdu, na lewej krawędzi
dachu umieszczona pojedyncza lampa typu LED
2.54. Generator sygnału akustycznego ze wzmacniaczem
mowy sterowany manipulatorem w mikrofonie na
elastycznym przewodzie
2.55.Ściany boczne: tapicerowane w części osobowej
2.56.Badania techniczne OSKP, oświadczenie wykonawcy,
KRS, REGON, PKD, po zabudowie samochód jest pojazdem
specjalnym pożarniczym

2.57. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową w części
osobowej
Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr
8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia
2008 r.):
2.58. Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii
odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ”,
numery operacyjne (powyższe wykona Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji
zamówienia)
2.59. Samochód musi posiadać ubezpieczenie AC,OC i NW
na pierwszy rok eksploatacji
Gwarancja
2.60. Mechaniczna minimum 24 miesięcy
2.61. Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy
2.62. Na lakier minimum 24 miesięcy

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” „nie spełnia”, zaś w
przypadku wyższych wartości niż minimalne wskazane w tabeli należy wpisać oferowane
wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji
wpisze „nie spełnia” lub zaoferuje inne niż wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyż jej
treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.)

Dnia………………………………………
……………………………………………
(podpis/y osób uprawnionych Wykonawcy)

