
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu KOMBI VAN o DMC do 3,5 t. dla 

potrzeb Straży Miejskiej w Świdnicy.  

Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, kompletny i wolny 

od wad fizycznych  ( konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych ). 

       

Wszystkie urządzenia winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad 

technicznych i prawnych, nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol 

oznaczający konkretny produkt. 

 

 

SILNIK: 

 

      1. Moc nie mniejsza niż 74 kW – 4 cylindrowy o zapłonie iskrowym ( benzyna ) 

      2. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1200 ccm i nie większa niż 1600 ccm 

 

WNĘTRZE  

 

1. Ilość miejsc  - 5  

2. Wyposażony w radiotelefon kompatybilny z system łączności Straży Miejskiej w Świdnicy, 

który musi mieć możliwość współpracy z istniejącym systemem łączności Multikom. 

     Radiotelefon musi mieć możliwość pracy w modulacji cyfrowej z funkcjonalnością 

pracy z kluczem RAS,  

3. Przedział bagażowy: 

- oddzielony od przedziału osobowego ( kratka) 

- dostosowany do przewozu stosownych elementów zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych   w 

infrastrukturze drogowej i innej  ( bariery, pachołki, lampy i taśmy ostrzegawcze ) oraz blokad 

do zakładania na koło, 

-  wyposażony w przenośną klatkę dla drobnej zwierzyny z możliwością trwałego jej 

mocowania, 

- dostosowany do przewożenia elementów związanych z kontrolą niskiej emisji ( pojemniki 

na próbki, pogrzebacz, łopatka, rękawice ochronne ) 

  

NADWOZIE: 

 

1. Pojazd 5- drzwiowy, 

2. Długość całkowita od 4300 mm do 4600 mm 

3. Belka i oświetlenie LED pojazdu uprzywilejowanego wraz z nagłośnieniem, 

4. Pozostałe cechy pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.  to jest: 

§ 32b. 1. Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien: 

1) mieć srebrną barwę nadwozia; 

2) być oznakowany: 



a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy 

żółto-granatowej, 

b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, 

o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, 

c) odblaskowym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy 

żółtej umieszczonym na pasie, 

o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z 

tyłu pojazdu, 

d) świetlnym napisem „STRAŻ GMINNA” („STRAŻ MIEJSKA”) barwy 

granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu, 

5. Dwa komplety obręczy kół wraz z oponami letnimi i zimowymi. 

6. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 1 kg. 

 

WYPOSAŻENIE: 
 

1. Układ hamulcowy z układem ABS; 

2. System stabilizacji toru jazdy ESP; 

3. Kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach; 

4. Siedzenie kierowcy regulowane na wysokość; 

5. Odbiornik radiowy; 

6. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie; 

7. Funkcja START-STOP; 

8. Norma emisji spalin Euro 6D; 

9. Koło zapasowe – pełnowymiarowe lub dojazdowe; 

10. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu; 

11. Drzwi przesuwne po prawej i lewej stronie z oknami – tylny przedział pasażerski; 

12. Plastikowa podłoga przestrzeni bagażowej; 

13. Relingi dachowe do instalacji belki i oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego; 

14. Gniazdo 12 V w kabinie i w bagażniku; 

15. Czujniki parkowania tył, przód wraz z kamerą cofania; 

16. Bezkluczykowa możliwość uruchamiania pojazdu; 

17. Reflektory przeciwmgielne; 

18. Przyciemniane tylne szyby. 

 

 
  
 


