
        Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Specyfikacja lekkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego 

z przeznaczeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim 

 

Samochód o DMC do 3500kg 

Zabudowa typu furgon w kolorze czerwonym  

Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej mocy 115 kW 

Skrzynia biegów manualna o 6 przełożeniach do przodu lub automatyczna 

Pojazd uprzywilejowany, pożarniczy 

 

Wyposażenie  

Bezpieczeństwo  

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny 

adaptive ESP  - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu 

lub równoważny 

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych lub równoważny 

EBV - elektroniczny korektor siły hamowania lub równoważny 

BAS - asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) lub równoważny 

hamulce: przednie tarczowe, tylne tarczowe pełne  

poduszka bezpieczeństwa kierowcy  

wskaźnik zużycia klocków hamulcowych  

Nadwozie  

samonośne całkowicie stalowe typu furgon, ocynkowane wszystkie drzwi, a także maska, 

błotniki, podłużnice i poprzecznice  

boczne listwy ochronne  



wszystkie szyby termoizolacyjne  

drzwi boczne przesuwne z prawej strony  

tylne drzwi nieprzeszklone  

dach lakierowany w kolorze nadwozia  

Układ przeniesienia napędu  

napęd na koła tylne    

Układ kierowniczy  

hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego  

blokada koła kierownicy  

Wyposażenie funkcjonalne  

immobiliser  

centralny zamek sterowany pilotem  

szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie  

fotel kierowcy, z pełną regulacją (zakres regulacji fotela kierowcy: regulacja wzdłużna, regulacja 

oparcia oraz regulacja wysokości)  

schowek w desce rozdzielczej  

półki nad przednią szybą  

Dwa gniazda 12 V zasilane stale i jedno gniazdo zasilane po zapłonie w kabinie kierowcy 

umiejscowienie ustalone z zamawiającym  

złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)  

koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem  

wyłącznik główny akumulatora  

Przestrzeń ładunkowa  

ściana działowa bez okna wyłożenie drzwi tylnych i bocznych uchwyty do mocowania 

ładunku w przestrzeni ładunkowej oświetlenie przestrzeni ładunkowej podłoga wzmocniona 

drzwi tylne otwierane o kąt 260 stopni  

Radio radio AM/FM - zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth - 4,3 - calowy 



monochromatyczny wyświetlacz LCD - czytnik kart SD - wejście AUX/IN, USB - system 

głośników z pięcioma głośnikami z przodu, eliminacją zakłóceń, antena dachowa ze 

wzmacniaczem antenowym  

światła do jazdy dziennej  

światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów  

kierownica wielofunkcyjna + komputer pokładowy  

klimatyzacja z filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem  

czujnik temperatury zewnętrznej  

lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane  

regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach  

fotel kierowcy, z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją 

podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i amortyzacją  

siedzenie dwuosobowe obok kierowcy, z rozkładanym stolikiem  

podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie i podłokietnik z tapicerką w osłonie lewych 

drzwi  

uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej   

amortyzatory tylne wzmocnione  

stabilizator przedni wzmocniony  

Zabudowa –wyposażenie 

 

Pojazd wyposażony w normatywne oświetlenie ostrzegawcze w kolorze niebieskim w 

technologii LED. Umiejscowienie, typ i rodzaj ustalone z zamawiającym 

Głośnik sygnałów zamontowany z przodu pojazdu. Umiejscowienie, typ i rodzaj ustalone z 

zamawiającym 

Pojazd wyposażony w radiostację samochodową z właściwą obsadą kanałów zgodną z 

wymogami zamawiającego 

Pojazd oklejony normatywnymi napisami i numerami operacyjnymi – do uzgodnienia z 

zamawiającym 

Przeszklenie przedziału osobowego (1 rząd -2 szyby po bokach pojazdu), szyby przyciemniane w 

masie szkła   



Podłoga przedziału osobowego i ładunkowego wzmocniona wyłożona płytą antypoślizgową     

Przestrzeń ładunkowa za ostatnim rzędem foteli nie więcej niż 2 300 mm (na wysokości oparć) z 

możliwością wykorzystania  do przewozu drobnego bagażu   

 2 rzędy foteli w konfiguracji 3+3 osoby, każdy fotel indywidualnie montowany na stałe  

 do podłogi,   

  

 Fotele wyposażone w:  Zagłówki z regulacją wysokości, regulację oparcia,  pas 3 

pkt.,  Na tylnych siedzeniach I rzędu (przedziału osobowego) foteli stoliki 

składane z miejscem na napój   

 Tapicerka ściany bocznej z parapetem (parapety oraz zaślepki boków wykonane ze  

 sklejki pokryte tapicerką) w materiałach w odcieniu szarości (do słupka C)  

   

 Tapicerka sufitu w przedziale osobowym w materiałach w odcieniach szarości (sklejka 

 tapicerowana)   

  

 Tapicerka słupków B po zdemontowaniu oryginalnej przegrody za kabiną kierowcy   

 Oświetlenie przedziału osobowego - 2 punkty świetlne LED, wyłącznik w kabinie 

 kierowcy   

  

 Montaż ogrzewania WEBASTO AIR TOP 2 kW z rozprowadzeniem 2 pkt   

 Rozbudowa klimatyzacji o dodatkowy parownik w półce nad kabiną kierowcy   

 Przegroda pełna szczelna stała tapicerowana od strony przedziału osobowego 

 mocowana na słupku C  

   

 Ściany boczne oraz sufit w przedziale ładunkowym wyłożony sklejką szara laminowana  

 Tapicerka materiałowa nadkoli tylnych   

 Na wysokości wręgi poniżej linii okna na ścianach bocznych zamontowana listwa do 

 mocowania ładunku – 1 rząd   

  

 Oświetlenie przedział ładunkowego 2 punkty świetlne LED, włączanie od strony drzwi 

 tylnych,   

 
Wymagane przez Zamawiającego min. okresy gwarancji: 

1. Gwarancja mechaniczna – 24 miesiące 

2. Gwarancja na lakier – 36 miesięcy 

3. Gwarancja na nadwozie – 12 lat 


