
Załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY – dane techniczne  

 pn. „Zakup samochodu uprzywilejowanego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Choczni ” 
 

 

 
 

LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 

wypełnia wykonawca 
potwierdzając spełnianie 
wymagań - zaznaczyć X, 
jeśli spełnia lub opisać 

1.  
Opis pojazdu: 
 

1.1. Model pojazdu - podać  

1.2.  Kolor pojazdu: preferowany czerwony opcja biały – podać jaki  

1.3.  Fabrycznie nowy - rok produkcji 2020,  

1.4.  Maksymalna masa całkowita pojazdu 3500 kg,  

1.5.  Napęd samochodu na przednie koła,  

1.6.  Silnik diesla o mocy min. 125 kW – podać wartość,  

1.7.  
Wzmocniona podłoga z szynami z szynami do montażu foteli wyłożona 
wykładziną antypoślizgową z wykończeniem listwami aluminiowymi, 

 

1.8.  
Kabina przystosowana do przewozu 9 osób, układ siedzeń preferowany 
2+2+2+3 opcja 3+3+3 – podać jaki 

 

1.9.  Przeszklenie w części osobowej, przyciemniane w przestrzeni załogi,  

1.10.  Drzwi przedziału załogi umieszczone po prawej stronie pojazdu,.  

1.11.  
Fotele typu VIP wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z 
możliwością wyjęcia foteli, 

 

1.12.  
Kompletna tapicerka w przestrzeni załogi, boki dół eco skóra pik, sufit 
alcantara pik 

 

1.13.  Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy,  

1.14.  Izolacja termiczna całego pojazdu,  

1.15.  Nadkola izolowane i zabudowane,  

1.16.  
Przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a ładunkową z możliwością 
demontażu 
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1.17.  Drzwi tylne o kącie otwarcia preferowane 270°, opcja 180° - podać kąt  

1.18.  Poduszki powietrzne – podać ile i gdzie umocowane  

1.19.  Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP,  

1.20.  
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie 
odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 

 

1.21.  
Oświetlenie przedziału pasażerskiego i ładunkowego włączane z kabiny 
kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, wykonane w technologii 
LED 

 

1.22.  
Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, oświetlenie nad oknami w 
przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie centralne sufitowe, oświetlenie w progu 
wykonane w technologii LED 

 

1.23.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej,  

1.24.  Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę.  

1.25.  Wzmocniony alternator i akumulator.  

1.26.  Hak holowniczy o uciągu min. 1900 kg  

2.  Oznakowanie: 

2.1.  
Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ”  z możliwością 
szybkiego demontażu 

 

2.2.  
Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania 
komunikatów głosowych.  

 

2.3.  
Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu z 
możliwością szybkiego demontażu 

 

2.4.  
Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek 
samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu 

 

2.5.  
Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu Numer Operacyjny na naklejce 
magnetycznej, 

 

3.  
Wyposażenie dodatkowe: 

 

3.1.  Instalacja do radiotelefonu z anteną  demontowaną  

3.2.  Klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej automatyczna / manualna - podać  

3.3.  Tempomat  

3.4.  Kamera cofania  
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3.5.  Asystent parkowania  

3.6.  Telewizor min. 24”, DVD,  

3.7.  Gniazda 12V w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej  

3.8.  Firanki w części załogi  

4.  Gwarancja 

4.1.  Gwarancja mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów.  

4.2.  Gwarancja na perforację nadwozia 6 lat.  

4.3.  Gwarancja na lakier 3 lata.  

4.4.  
Gwarancja na silnik i podzespoły 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od dnia 
odbioru przez Zamawiającego. 

 

5.  Wymiary 

5.1.  Wysokość min.: 2475 mm  - podać  

5.2.  Długość min.: 6200 - podać  

5.3.  Rozstaw osi min.: 4300 mm - podać  

5.4.  Dopuszczalna ładowność przestrzeni bagażowej - podać  

6.  Dodatkowo pojazd musi spełniać: 

6.1.  
Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo 
o ruchu drogowym.  

 

7.  Informacje dodatkowe  

7.1.  

Proponowany sposób dostarczenia/ odbioru samochodu – opisać. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego 
określenia miejsca i sposobu odbioru przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. 

 

7.2.  Możliwość serwisowania samochodu do 100 km od Wadowic - podać  
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7.3.  

Dodatkowy sprzęt w ramach ceny pojazdu np. komplet opon zimowych 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ………………………….…………………… ………………………….………………………………… 
 (miejscowość) (data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
 przedstawiciela (-i) Wykonawcy do składania oświadczeń woli) 


