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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 „AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU C” Z ZABUDOW Ą CZĘŚCI 
MEDYCZNEJ  

 

1. Nadwozie 

1. Typu furgon zamknięte z wysokim dachem, posiadające częściowe przeszklenie przedziału  
    medycznego z izolacją dzwiękowo-termiczną przedziału medycznego. 
2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej  + 1 osoby (pacjenta)  w pozycji  
    leŜącej na noszach. 
3. Kabina kierowcy dwuosobowa zgodnie z PN EN 1789. Fotele z regulacją w dwóch płaszczyznach,  
    wyposaŜone w podłokietniki z regulacja odcinka lędźwiowego. 
4. Minimalne wymiary przedziału medycznego długość 3.25m, szerokość 1,70m i wysokość 1,85 m  
5. Drzwi:  
    - tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami, otwierane na boki do  
      2600, min. wys. 1500mm, szer.1050mm. 
    - drzwi boczne do przedziału medycznego z prawej strony, przesuwane do tyłu z otwieraną szybą,  
      wejście ze stopniem stałym wewnętrznym, min. wys.1400mm, szer.660mm. 
6. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. 
7. Uchwyt sufitowy dla pasaŜera przedziału kierowcy 
8. Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z moŜliwością  przechodzenia  
    z przedziału medycznego do przedziału kierowcy, zabezpieczone przed otwarciem podczas ruchu 
    pojazdu. 
9. Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne. 
    Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. 
10.Centralny zamek wszystkich drzwi autoalarmem sterowanym pilotem 
11.Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŜera, oraz dwie poduszki boczne oraz dwie kurtyny  
     powietrzne, 
12.Stopień tylny stanowiący tylny zderzak ochronny 
13.Autoalarm 
14.Lakier w kolorze białym. 
15.Reflektory przeciwmgielne, światła boczne pozycyjne. 
16.Przednie i tylne czujniki parkowania w zderzakach. 
17.Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z wspomaganiem układu  
     kierowniczego 
18.Światła boczne pozycyjne. 
19.Wszystkie miejsca siedzące wyposaŜone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. 
20.Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z noŜem do cięcia pasów. 
21.Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. 
22.Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą z lewej strony ambulansu, za którymi 
     znajduje się schowek na; butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próŜniowy, deskę  
     ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno  
     od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz  
     pojazdu. 
23.Homologacja na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (naleŜy 
     załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię kompletnej homologacji  
     wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury). 
24. Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu wystawione przez 



      niezaleŜną notyfikowaną jednostkę badawczą – załączyć do oferty, 
25. Kosz na śmieci w przedziale medycznym 

2. Silnik 

1.Silnik wysokopręŜny, zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, wtrysk bezpośredni  
   Common-Rail  
2.Moc silnika min.160 KM,  
3.Moment obrotowy min. 320 Nm. 
4.Minimalne przyspieszenie do prędkości od 0 do 80 km/h w czasie 35s.oraz od 40 do 80 km/h na  
   3-cim lub czwartym biegu w ciągu 27sek. 

3. Zespół napędowy 
1.Skrzynia biegów manualna synchronizowana. 
2. Min. 5 biegów do przodu i jeden wsteczny. 
3.Napęd na koła przednie lub tylne. 
4.Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP, 
5.Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, 
6.Układ wspomagania ruszania pod górę typu „hill assistant” lub równowaŜny, 

4. Zawieszenie 

1.Przednie niezaleŜne ze stabilizatorem osi, tylne z stabilizatorem osi lub zawieszeniem  hydropneumaty-  
    cznym  (pneumatycznym), 
2.Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie,  
   oraz odpowiedni komfort transportu chorego. 

 
5. Układ  hamulcowy 

1.Hydrauliczny, dwuobwodowy z podciśnieniowym wspomaganiem.  
2.Systemem zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania ABS. 
3.Układ wspomagania nagłego hamowania typu BAS. 
4.Elektroniczny korektor siły hamowania typu EBV. 
5.Hamulce przednie i tylne tarczowe (przednie wentylowane). 

 
6. Układ kierowniczy 
1.Ze wspomaganiem, 
2.Obrysowa średnica zawracania max.13,6m, 
3.Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,  
 
7. Ogrzewanie i wentylacja  
 
1.Klimatyzacja dwuparnikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy z moŜliwością niezaleŜnej 
    regulacji temperatury i prędkości nawiewu ze sterowaniem elektronicznym. 
2.Wymiennik ciepła z wentylatorem dwustopniowym; układ wyposaŜony w termostat           
    umoŜliwiający zadanie temperatury w przedziale medycznym i utrzymanie jej na Ŝądanym  
    poziomie. 
3.Dodatkowy niezaleŜny od pracy oraz układu chłodzenia silnika system dogrzewania przedziału 
   medycznego  
4.Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna przedziału medycznego. 
5.Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z moŜliwością ustawienia temperatury  
   i termostatem. 



6.Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy,  
 

8. Instalacja elektryczna  
 

1.Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2000 W. 
2.Zespół dwóch akumulatorów rozruchowy i dodatkowy o mocy min. 80 Ah kaŜdy  pojemności  
   min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 
3.Automatyczna ładowarka akumulatorowa, bezobsługowa z zabezpieczeniami przeciąŜeniowymi  
   zapewniająca niezaleŜne ładowanie dwóch akumulatorów.  
4.Obwód 220/240 V powinien być chroniony przez „urządzenie upływu uziomowego” z  
   maksymalna nastawą 30 mA lub przez oddzielny transformator. 
5.Przyłącze zewnętrzne 220/240 V umoŜliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w  
   ambulansie. 
6.Zasilanie zewnętrzne 220/240 V z zabezpieczeniem uniemoŜliwiającym rozruch silnika przy  
   podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporaŜeniowym. 
7.Min. 4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do  
   podłączenia urządzeń medycznych. 
8.Min.2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym. 
 
9. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa  

 
1.Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu   
   diodowego i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu. W belce zamontowany  
    głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem,  
    moŜliwość podawania komunikatów głosowych. 
2.Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min.cztery trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej. 
3.Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu diodowego na wysokości pasa przedniego barwy  
   niebieskiej. 
4.Lampa niebieska typu diodowego umieszczona w tylnej części dachu  
5.Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi 90o, 180o i  
   260o 

6.Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia. 

7.Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca  
   akcji, po dwa z kaŜdej strony, z moŜliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy  
   jak i z przedziału medycznego. 
8.Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału  
   nadwozia,  
9.Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. 
10.Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem P oraz symbolami 
     Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
10. Oświetlenie przedziału medycznego  

 
1. Energooszczędne światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału  
   medycznego min. 6 punktów świetlnych. 
2.Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). 
3.Oświetlenie halogenowe nad blatem roboczym  

 
11.Zabudowa przedziału medycznego 

 



1. Wzmocniona podłoga umoŜliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga    
   o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. 
2.Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i  
   nietoksyczne, gładkie z zaokrąglonymi krawędziami. 
3.Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego,  
   zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów.  
   W zabudowie meblowej naleŜy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę  
    tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami na leki i sprzęt medyczny. 
4.Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb  
   medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. 
5.Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposaŜenia przed przemieszczaniem się w czasie 
   jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i uŜycia 
6.Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie  
   monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min.,  
   wyposaŜony w nawilŜacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10  
   litrowych z reduktorami.  
7.Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umoŜliwiającym łatwe  
   wprowadzenie noszy, moŜliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja  
   sterowana elektrycznie)  
8.Sufitowy uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. płynów o pojemności około 500ml. 
9.Uniwersalny uchwyt na pudełko rękawiczek,  
10.Szyna do mocowania sprzętu na bocznej ścianie typu „Modura” o długości  min. 30 cm  
11.Miejsce mocowania deski ortopedycznej. 
12.Miejsce mocowania defibrylatora umoŜliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. 
13.Miejsce mocowania respiratora umoŜliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. 
14.Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. 
15.Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. 
16.Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z moŜliwością płynnej regulacji temperatury, 
17.Obrotowy fotel na prawej ścianie wyposaŜony w bezwładnościowy, trzypunktowy pas  
    bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami. 
18.Fotel u wezgłowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu  
    siedziskiem, regulowanym w płaszczyźnie pionowej zagłówkiem i pasem bezwładnościowym, 
19.Dodatkowe boczne drzwi po lewej stronie zapewniające dostęp do zewnętrznego schowka na          
    ortopedię; moŜliwość zamocowania tam noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego,  
20.Instalacja próŜniowa z punktem ssącym wyposaŜona w słój na wydzielinę o poj. min 1l oraz  
    regulatorem siły ssania. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony  
    łącznikiem do cewników.  

 
12. Łączność radiowa 

 
1.Kabina kierowcy przygotowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego (instalacja  
   wmontowana do samochodu z anteną dachową). 

   
13. Wymagania ogólne dla ambulansu 
 
1.Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w II półroczu 2008r wzwyŜ. 

2.Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 3 lata. 

3.Gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat. 

4.Na części mechaniczne bez limitu kilometrów min. 2 lata. 



5.Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną)  
   oraz kartę pojazdu.  
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