
 

 

Załącznik nr 7.2 do siwz 

I. WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA PRZYCZEPY PODŁODZIOWEJ 

 
1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania są wymagania techniczno-eksploatacyjne dla przyczepy podłodziowej    
przystosowanej do przewozu łodzi morskiej. 
 
2. Kryptonim przyczepy 
Przyjmuje się robocze oznaczenie sprzętu przyczepa 
 
3.  Warunki eksploatacji, transportu i przechowywania 
 
„przyczepa” będzie: 

a) użytkowana w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych, 
b) będzie transportowała jednostkę pływającą o masie całkowitej ok 2800 kg o szerokości ok od 
2,7m  do 3.2 m oraz długości całkowitej łodzi ok. 8,5 m – 9 m. 
c) w sezonie letnim przechowywana będzie bezpośrednio przy akwenie wodnym na wolnym 
powietrzu, a w okresie zimy pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowanym nieogrzewanym, 
e) obsługiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obsługi bądź w autoryzowanych stacjach 

producenta. 

  
4. Wymagania formalne.  
  
a) przyczepa podłodziowa musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z rozdziałem 1a  - 

homologacja Prawa o ruchu drogowym (tekst jedn. w  Dz. U. z 2012 r., Nr O poz. 1137, ze zm.) 

lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., 

ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i 

oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 

09.10.2007,  str. 1), 

b) przyczepa musi być fabrycznie nowa, 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. 

 

II. PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI O  – DMC 3500 KG 

 

L.p. Wyszczególnienie J.m. 
Parametr : 

wymagany przez 
zamawiającego 

Parametr : * 
oferowany przez 

wykonawcę 

1 Dopuszczalna masa całkowita kg do 3500 kg 
TAK/NIE 

podać wartość 

2 
Instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o 
ruchu drogowym 

- wymagana TAK/NIE* 

3 Wciągarka elektryczna o uciągu dostosowanym do szt. 1 TAK/NIE* 



 

 

masy łodzi 

4 Koło podporowe z regulowanym uchwytem szt. 1 TAK/NIE* 

5 Zaczep kulowy - wymagany TAK/NIE* 

6 Pas z grzechotką do mocowania łodzi szt. 4 TAK/NIE* 

7 Rama  ocynkowana - wymagana TAK/NIE* 

8 Koło zapasowe szt 1 TAK/NIE* 

9 Dwie osie z hamulcem - Wymagane  TAK/NIE* 

10 
Przewóz łodzi o maksymalnej długości od 8,5 do 9 m 
oraz szer. 2,7 m -  3,2 m 

- Wymagane TAK/NIE* 

11 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy - Wymagane TAK/NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

 III.  PODSTAWOWE WYMAGANIA GWARANCYJNE  PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI 

 niepotrzebne skreślić 

 
Marka i typ ............................................ 
 
Rok produkcji ........................................ 

 

 

 

 

.............................................................................................. 

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

UWAGA: 
 

Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez wykonawcę przedmiotu 
zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez zamawiającego winno nastąpić 
poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego 
sformułowania „tak” lub „nie” oraz  podania wartości tam gdzie wymaga tego zamawiający. 

 
IV. Warunki gwarancji : 

1. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem 
materiałów eksploatacyjnych. 

2. Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz 
napraw w ramach gwarancji, w co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie 
województwa zachodniopomorskiego  

L. p Wyszczególnienie J.m. 
Parametr : 

wymagany przez 
zamawiającego 

Parametr : 
oferowany przez 

wykonawcę 

1 
Gwarancja na zespoły i podzespoły 
mechaniczne, elektryczne 

- min. 24 miesiące  

2 
Gwarancja na pozostałe elementy nie 
wymienione w pkt 1 

- min.12 miesięcy  



 

 

 
3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej przyczepy. 

 
4. Zgłoszenia o wystąpieniu wady lub usterki będą dokonywać upoważnieni przez 

zamawiającego przedstawiciele i przekażą wykonawcy telefonicznie na nr 
……………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone protokołem - reklamacją 
przesłanym na nr faksu lub adres e-mailowy ...................................................................... 

5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia zgłoszenia.  

6. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek nie może powodować utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

7. Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia 
powiadomienia zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce 
gwarancyjnej. 

V. Dokumenty jakie muszą zostać dołączone do przyczepy: 

 książka gwarancyjna przyczepy  
 instrukcja obsługi przyczepy, 
 książka przeglądów serwisowych ze wskazaniem adresów punktów serwisowych, 
 Świadectwo homologacji przyczepy podłodziowej lub Świadectwo zgodności WE, 

 

 


