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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAW 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody 

zanieczyszczonej. 

 

Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie Propozycje wykonawcy 

1. 

Ogólne 
Zestaw pompowy wysokiej wydajności do pompowania wody 

zanieczyszczonej, zamontowany na przyczepie niskopodwoziowej o 

parametrach określonych dla pompy T10A3S – B/FM lub równoważne o 

parametrach jak niżej. Zestaw pompowy musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski 

zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami). 

Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań musi być 

dostarczone na etapie składania ofert. 

Podać producenta, typ i model zestawu pompowego 

2. 

Parametry i wyposażenie pompy: 

 pompa przystosowana do pompowania wody zanieczyszczonej przy 

zanieczyszczeniach stałych o średnicy nie mniejszej niż 70 mm; 

 wydajność przy wysokości podnoszenia 10 m i geometrycznej wysokości 

ssania 1,5 m – min. 10000 dm
3
/min; 

 maksymalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 25 m; 

 maksymalna wysokość ssania nie mniejsza niż 6 m; 

 deklaracja producenta pompy potwierdzająca oferowane parametry pracy 

– dołączona do oferty; 

 urządzenie odpowietrzające,  umożliwiające napełnienie linii ssawnej w 

celu zassania; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy bez 

Podać producenta, typ i model oraz parametry oferowanej pompy; 

Podać materiały, z których wykonany jest wirnik, korpus i wał pompy; 

Podać wielkość max. Średnicy zanieczyszczeń stałych; 

Podać parametry wydajności, dołączyć wykres pracy pompy; 

Podać czas możliwej pracy pompy „na sucho”; 

Podać zastosowane rozwiązanie uszczelnienia wału pompy; 

Podać minimalną głębokość wody umożliwiającą pobieranie wody bez 

zakłócenia pracy pompy; 

Podać ilość nasad ssawnych i tłocznych. 



dodatkowego urządzenia odpowietrzającego pod warunkiem, że do 

zassania z głębokości do 7,5 m będzie wymagane zalanie tylko samego 

korpusu pompy; 

 zawory umożliwiające łatwe całkowite odwodnienie korpusu pompy, 

kolektora tłocznego i ssawnego; 

 układ pomiaru ciśnienia na wyjściu pompy i podciśnienia na wejściu 

pompy; 

 praca możliwa w zakresie temperatury od – 20ºC do +40ºC. 

 podać wydajność przy wysokości podnoszenia 10 m i wysokości ssania 6 

m; 

 podać czas zassania dla geometrycznej wysokości ssania 1,5 m i 6m; 

 konstrukcja łożyskowania i uszczelnienia wału pompy musi umożliwiać 

pracę na sucho”; 

 pożarnicze nasady ssawne STORZ 110 (ilość dobrana do parametrów 

pracy pompy);  

 pożarnicze nasady tłoczne STORZ 110 (ilość dobrana do parametrów 

pracy pompy).   

3. 

Parametry i wyposażenie silnika: 

 wysokoprężny, o mocy nie mniejszej niż 60 kW i parametrach 

odpowiednio dobranych do napędu pompy; 

 agregat powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 

24 godzin bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju, oraz bez 

przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatura) 

określonych przez producenta; 

 układ chłodzenia silnika płynowy, zamknięty, z wentylatorem; 

 kolektor wydechowy z tłumikiem, którego wylot wyprowadzony jest 

ponad agregat; 

 zbiornik paliwa umożliwiający minimum 5 godzin nieprzerwanej pracy 

bez uzupełniania; 

 kompletna instalacja elektryczna, rozrusznik elektryczny, akumulatory 

rozruchowe, alternator 24V z układem ładowania akumulatorów; 

Podać producenta, typ, model i parametry charakterystyczne 

oferowanego silnika 

 



 integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z 

zewnętrznego źródła o napięciu 230 V oraz złącze (gniazdo z wtyczką) 

prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Wtyczka z przewodem 

elektrycznym o długości min. 8 m. 

4. 

Panel sterowania pracą agregatu zawierający: 

 włącznik rozrusznika silnika; 

 przycisk awaryjnego wyłączania silnika; 

 włącznik/wyłącznik układu odpowietrzającego; 

 dźwignię/pokrętło regulacji prędkości obrotowej silnika ze stabilizacją 

położenia; 

 włączniki oświetlenia; 

 wskaźniki: ciśnienia wody na wyjściu pompy i podciśnienia na wejściu 

pompy, obrotomierz silnika, obrotomierz pompy, licznik motogodzin, 

kontrolka ładowania akumulatora, kontrolka ciśnienia oleju w układzie 

smarowania silnika, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej; 

 główny włącznik prądu; 

 oświetlenie panelu sterowania oraz oświetlenie pola pracy ze wszystkich 

stron. 

Opisać zaproponowane rozwiązania 

 

5. 

Wymagania dotyczące przyczepy: 

 przyczepa niskopodwoziowa o nośności dostosowanej do przewożonego 

agregatu pompowego i wyposażenia, masa rzeczywista całkowita nie 

większa niż 3500 kg;  

 przyczepa musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze 

zmianami) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 

U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262 ze zmianami); 

 przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji, które należy dołączyć 

do oferty; 

 rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną 

Podać producenta, typ i model przyczepy oraz parametry 

charakterystyczne.  

Podać zastosowane rozwiązanie zabudowy chroniącej przez wpływem 

warunków atmosferycznych. 

 



masą całkowitą przyczepy podaną w homologacji, a maksymalną masą 

rzeczywistą przyczepy, musi wynosić nie mniej niż 5 %; 

 przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy; 

 przyczepa wyposażona w podpory stabilizacyjne od strony dyszla i od 

strony nasad (razem 4 szt.); 

 dyszel do holowania z regulowaną wysokością, przystosowany do haka 

holowniczego (paszczowego) typ 40 wg  PN-92/S-48023;  

 koło zapasowe przewożone w pojeździe, z możliwością łatwego 

zdejmowania;  

 z tyłu przyczepy, po lewej stronie, powinna znajdować się lampa 

sygnalizacyjna niebieska, zasilana i uruchamiana z pojazdu ciągnącego;  

 przestrzeń przeznaczona do przewozu agregatu oraz sprzętu chroniona 

przed wpływem warunków atmosferycznych zabudową stałą 

(zabudowana plandeką) z możliwością łatwego dostępu do wnętrza; 

 zabudowa i plandeka w kolorze czerwonym RAL 3000; 

 podwozie w kolorze czarnym, błotniki w kolorze białym; 

 zabudowa przyczepy oznakowana napisem Ochotnicza Straż Pożarna w 

kolorze białym na burtach oraz numerem operacyjnym wskazanym przez 

Zamawiającego  

6. 

Wyposażenie przewożone na przyczepie:  

 węże ssawne 110 umożliwiające sprawienie linii ssawnej o długości min. 

12 m;  

 osprzęt stanowiący kompletne wyposażenie niezbędne do sprawienia linii 

ssawnej, m. in.: kosz smoka ssawnego metalowy, pływak, łączniki, 

narzędzia niezbędne do montażu itp.; 

 wąż tłoczny W-110 – 12 odc.; 

 klucz do kół; 

 klin pod koło – 2 szt.; 

 trójkąt ostrzegawczy; 

 gaśnica proszkowa 2 kg; 

 mostki przejazdowe 110 (ilość par w ilości nasad tłocznych) 

Podać sposób przewożenia (zabezpieczenia w czasie transportu) 

wyposażenia. 



 Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu tj. węże, osprzęt do linii 

ssawnej, klucze, mostki, kliny, gaśnica muszą być przewożone w 

odpowiednio przystosowanych skrytkach i pojemnikach oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu. Skrytki i 

pojemniki winny być rozmieszczone w sposób zapewniający swobodny 

dostęp do znajdującego się w nich wyposażenia.  

8. 

Wymagania dodatkowe 

a) Do oferty należy dołączyć rysunki poglądowe i zdjęcia (boki, przód, tył 

oraz góra pojazdu) z wymiarami. 

b) Należy podać dane punktów serwisowych pompy, silnika i przyczepy. 

c) Dokumentacja dostarczona wraz z zestawem pompowym: 

 instrukcje obsługi agregatu pompowego, pompy i silnika w języku 

polskim;  

 komplet dokumentacji umożliwiający zarejestrowanie przyczepy. 

 

 

 

 

 

Dnia ......................... 2014r.                                                                         Imię …..…………. Nazwisko …………...........…………………….. 

                                                                                                                                          …....………………………………..………………… 
                                                                               (Podpis osoby uprawnionej, o której mowa w roz.X pkt 5 SIWZ) 

 

 

 
  
      

 

 


