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I.

WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są wymagania techniczne dla pojazdu typu
quad w policyjnej wersji oznakowanej
2. Przeznaczenie pojazdu
Pojazd będzie wykorzystany zarówno do transportu ludzi, jak i sprzętu
podczas realizacji zadań strefy przybrzeżnej, w tym plaż morskich.
Pojazd musi umożliwiać przejazd dwóch osób, ładunku na bagażniku
oraz holowanie przyczepki
3. Warunki eksploatacji pojazdu quad
Pojazd musi być zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego
zadań po drogach utwardzonych , gruntowych oraz nadmorskich
(plaże,
wydmy)
w
warunkach
klimatycznych
terenowych
charakterystycznych dla obszaru Polski oraz Europy, a przede
wszystkim :
a) w temperaturach otoczenia od - 25°C do 40°C,
b) przy prędkości wiatru do 20 m/s
c) przy intensywności deszczu 180mm/h w przeciągu 5 min
Pojazd musi być dostosowany do eksploatacji z użyciem paliw, olejów,
smarów i płynów spełniających Polskie Normy
4. Wymagania formalne
α) Pojazd musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy tj. spełniać wymagania określone w :
• ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”
(tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z
późniejszymi zmianami);
• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz poz. 262
z późniejszymi zmianami);
• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w
sprawie rejestracji oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz.
1123 z późniejszymi zmianami),
β) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji wystawione
zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.).
χ) Pojazd musi posiadać zaświadczenia wystawione przez stację
kontroli pojazdów upoważnioną do przeprowadzania badań
technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej
ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby miejsc i
montażu haka holowniczego oraz o przeprowadzeniu badań
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu specjalnego
zgodnie z ustawą o ruchu drogowym
δ) Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu policyjnego
wyposażenia specjalnego dokonane przez Zamawiającego w
trakcie jego eksploatacji nie mogą powodować utraty ani

ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji
producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii musi znaleźć się
w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez
wszystkie ASO oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju.
ε) Wykonawca lub jego lokalny przedstawiciel zobowiązuje się do
bezpłatnego udzielania konsultacji technicznych w zakresie
możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w
pojeździe:
• instalacji antenowych,
• instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
• innego sprzętu służbowego
5. Dodatkowe wyposażenie pojazdu quad
a) Przyczepa do przewozu pojazdów typu quad dostosowana do
DMC pojazdu
b) Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji wystawione
zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.).
c) Przyczepa musi być wolna od wad fizycznych i prawnych oraz
spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy.

