
        Załącznik nr 6 do siwz 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla przyczepy do przewozu dwóch koni. 
 
II. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. 2012 r., poz.1137 ze zm.) 
 
1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
 pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.  2015 r. poz. 305 ). 
 
1.3 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z 
 dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do 
 celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
 Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
 Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży 
 pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421). 
 
III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU 

 
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot 
zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowania przetargowego. 
 
IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU 

 
Dokument stosowany będzie przy zakupie przyczepy do przewozu dwóch koni  realizowanym przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. 
  
V. WYMAGANIA STANDARDOWE PRZYCZEPY DO PRZEWOZU KONI.  

 
1. WYMAGANIA TECHNICZNE   
 
1.1 Przeznaczenie przyczepy 
 Przyczepa  przeznaczona będzie do wykonywania zadań służbowych przez Policję konną.   
 
        Przyczepa musi być przystosowana do: 
 
1.2.1      Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych 
              w  polskiej strefie klimatycznej: 

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, 
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, 
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC), 
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut. 

1.2.2  Jazdy po drogach twardych i gruntowych, 
1.2.3  Przechowywania na wolnym powietrzu,  
 
1.3        Wymagania formalne dla przyczepy 
 

     1.3.1  Przyczepa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów : Spraw  
Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży 
pożarnej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1421). 

 



 1.3.2   Przyczepa musi  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 
 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym. 
 
1.3.3 Dostarczona przyczepa musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co 
 musi być potwierdzone w dokumentacji przyczepy. 
 
1.3.4 Przyczepa musi posiadać homologację wystawioną zgodnie Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.     
 Prawo  o ruchu drogowym lub świadectwo zgodności WE o którym mowa w rozporządzeniu  Komisji 
 WE nr  385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik nr IX do dyrektywy 2007/46/WE     
 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i  ich 
 przyczep oraz  układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojaz
 dów („dyrektywy ramowej”  Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009 ze zm. ). Dokument przewidziany dla 
 przedmiotowej  przyczepy potwierdzający spełnienie wymogu (wyciąg ze świadectwa homologacji 
 lub świadectwa zgodności WE)  musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru. 
 
1.4       Wymagania techniczne dla przyczepy - rok produkcji 2015  - fabrycznie nowa. 
  
1.4.1    Wymagania  dla instalacji elektrycznej 

        Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie). 
             Wyposażenie elektryczne i elektroniczne przyczepy musi zapewnić wymaganą jakość                                    
             i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  

 
1.5.      Wymagania  dla kolorystyki i oznakowania przyczepy. 
      Przyczepa musi posiadać barwę  niejaskrawą – metalik. 
 
1.6   Wymagania konstrukcyjne. 
                 Konstrukcja przyczepy oraz wyposażenie musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym   
                 materiałach.  
 
1.7             Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania 
 
                    Musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz przyczepy tabliczkę        
                    zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji   
                    oraz numerze identyfikacyjnym przyczepy.  
1.8 Wymagania dotyczące przechowywania, transportu 
 
1.8.1 Przyczepa wraz z wyposażeniem musi być przystosowana do przechowywania na wolnym 

powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych 
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.  

1.8.2 Przyczepa musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek 
przyczepy musi odbywać się samodzielnie (na kołach). 

  
1.9 Wymagania techniczne dla przyczepy na dwa konie 
 
1.9.1. Ściany przyczepy wykonane z aluminium lub aluminium i sklejki ( przód).   
1.9.2 Konstrukcja ścian i podłoga wykonane z aluminium. 
1.9.3 Rampa tylna służąca do załadunku koni (trap), ze wspomaganiem podnoszenia, wyklejona 
 materiałem antypoślizgowym ( guma lub inny materiał ), podświetlana - halogeny lub LED-y. 
1.9.4 Przesuwna separacja rozdzielająca konie, przegroda przed piersią koni. 
1.9.5 Siodlarnia stała. 
1.9.6 Okna aluminiowe uchylne, nierdzewne kraty na oknach. 
1.9.7 Wentylator nawiewowo-wywiewny. 
1.9.8 Szyberdach, min.1 sztuka. 
1.9.9 Podłoga przedziału dla koni musi być pokryta powłoką  antypoślizgową - zapewniającą 
 odpowiednią przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości, wywiniętą na ściany  oraz 
 połączona szczelnie z zabudową ścian i innymi elementami  zabudowy.   
1.9.10 Tapicerowane odbojniki dla koni, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. 
1.9.11         Przyczepa  musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. 
 Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą 
 lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony 
 przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.  
1.9.12        Zaczep holowniczy kulowy do haka o udźwigu 3 tony. 



1.9.13 Przyczepa na 4 koła, koło zapasowe z mocowaniem i pokrowcem, koło podporowe z regulacją, 
 składane.    
1.9.14 Drzwi obsługowe zamykane na klucz. 
1.9.15 Separacja rozdzielająca łby koni. 
1.9.16 Światło cofania. 
1.9.17 DMC min. 2500 kg. 
1.9.18 Dopuszczalna ładowność min. 1600 kg. 
1.9.19 System Anty Panic przeciw płoszeniu się koni. 
1.9,20 Oświetlenie wewnętrzne, instalacja elektryczna 12V, wtyczka 13 pin. 
1.9.21 Żłoby lub żłób dla dwóch koni. 
1.9.20 Regulacja dla mniejszych i większych koni. 
1.9.21 Amortyzatory tylnego trapu. 
1.9.22 Ruchomy wieszak na siodła. 
  
 
2.1       Wymagania dla dodatkowego wyposażenia przyczepy 
 
             W skład wyposażenia przyczepy musi wchodzić: 
  
2.1.1  Apteczka  w skład której wchodzą, co najmniej: 
 a) rękawice lateksowe ……………………………………………..…3 pary, 
 b) rękawice nitrylowe ……………………………………………..…..3 pary, 
 c) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań....1 sztuka, 
 d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ………………….………….....1 opak.(100 sztuk), 
 e) bandaże dziane 2 m x 10 cm …………………………………..…5 sztuk, 
 f)  bandaże elastyczne 3 m x 15 cm  ……………….………..… 2 sztuki, 
 g) woda utleniona (100 ml) ………………………………………..…1 flakon, 
 h) folia termoizolacyjna …………………………………………..…  1 sztuka, 
 i)  opatrunki hydrożelowe ………………………………………...…  3 sztuki, 
 j)  rurka ustno -gardłowa (do sztucznego oddychania)  ..……….…1 sztuka, 
 k) preparat dezynfekcyjny ……….………………………………..….1 sztuka. 
 
2.1.2      Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg, posiadająca                  

         odpowiedni certyfikat CNBOP. 
2.1.3      Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.  
2.1.4      Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: 

a) podnośnik dostosowany do DMC pojazdu – przyczepy, 
b) klucz do kół,  
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w przyczepie,   

2.1.5      Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza ( zgodna z PN 471+A1:2008 )  
  
 
3.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika 
 
3.1 Instrukcja obsługi przyczepy musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi. 
3.2  Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. 
3.3  Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych 

miejscach. 
3.4 Wnętrze przyczepy nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i 

kontuzje koni podczas użytkowania sprzętu. 
3.5          Konstrukcja przyczepy musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.  
 
  
VI.   GWARANCJA WYKONAWCY 
 
1. Przyczepa musi być wolna od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. 
2.  Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji  na  przyczepę (w miesiącach ). 
3.     Przyczepa musi być objęta gwarancją minimum 24 miesiące. 
4. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń. 
5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej przyczepy, której wzór stanowi 

załącznik nr ………… do umowy. 



 
VII. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ 
 

1.  Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych. 
1.1   Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE. 
1.2   Wskazanie miejsca wykonania przeglądów okresowych i napraw gwarancyjnych. 
  
2.   Dokumenty wymagane w fazie odbioru przyczepy 
2.1      Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
2.2   W celu potwierdzenia spełnienia przez przyczepę  poszczególnych punktów specyfikacji    
 technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę 
 niezbędnych dokumentów. 
2.3  Do wydawanej przyczepy Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) 
 następujące dokumenty: 

a) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia, 
c) instrukcję obsługi, 
d) kartę pojazdu, 
e) książkę przeglądów serwisowych, 
f)  świadectwo zgodności lub homologacji dla przyczepy,  
g) zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub 
liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu 
pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 

h) inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym. 
 
VIII.  NADZOROWANIE DOKUMENTU 

Karta nadzoru nad dokumentacją stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. 
 

IX.  ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN 
Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian stanowi Załącznik nr 2 do specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 


