
            Załącznik nr 5 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.    CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  dla  pojazdu  specjalnego
z zamontowanym podnośnikiem koszowym kategorii N1 lub N2.

II.   DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 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. z 2015 r. poz. 305 ze
zm.).

III.    PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja  techniczna przeznaczona jest  do wykorzystania,  jako załącznik  opisujący
przedmiot  zamówienia  w  procedurach  związanych  z  realizacją  postępowań
przetargowych.  

IV.     ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument  stosowany  będzie  przy  zakupie  pojazdu  specjalnego  z  zamontowanym
podnośnikiem  koszowym realizowanym  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji
w Szczecinie.

 
V. WYMAGANIA STANDARDOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE  - Rok produkcji  2016 dla pojazdu oraz podnośnika .

1.1  Przeznaczenie  pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym
 Pojazd  wykorzystywany  będzie  przez  KPP  Gryfino  do  celów  konserwacyjno-

gospodarczych w nowo wybudowanej komendzie (mycie okien, czyszczenie elewacji,
prace konserwacyjne).

1.2     Warunki eksploatacji
Pojazd specjalny z zamontowanym podnośnikiem koszowym musi być przystosowany
do:

1.2.1  Eksploatacji  we  wszystkich  porach  roku  i  doby  w  warunkach  atmosferycznych  
spotykanych w polskiej  strefie klimatycznej:
1. w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,
2. przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
3. przy prędkości wiatru do 20 m/s (podnośnik złożony),
4. przy prędkości wiatru do 12,5 m/s (pracujący podnośnik ),
5. przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC),
6. 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
1.3.1 Podnośnik  koszowy  musi  być  budowany  z  wykorzystaniem  pojazdu  bazowego

posiadającego homologację  wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z  dnia  5  września  2007  r.,  ustanawiającą  ramy dla  homologacji  pojazdów
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silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.).

1.3.2   Wszystkie  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  zamontowane  dodatkowo  na  
pojeździe  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  Regulaminie  10  EKG  ONZ.  
Spełnienie  warunku  musi  być  potwierdzone  badaniem  całopojazdowym  
wykonanym  przez  akredytowaną  jednostkę  badawczą  lub  certyfikującą.  
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez  
Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.3.3  Zamontowany  podnośnik  musi  posiadać  pełną  dokumentację  zezwalającą  na
eksploatację urządzenia oraz umożliwiające   odbiór i rejestrację w Urzędzie Dozoru
Technicznego.  Dokumenty muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie
odbioru pojazdu.

1.3.4 Pojazd  bazowy musi  mieć  wykonany przez  Wykonawcę  i  na  jego  koszt  przegląd
zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu bazowego.

1.3.5 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd specjalny z zamontowanym
podnośnikiem  koszowym  poszczególnych  punktów  specyfikacji  technicznej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę
niezbędnych  dokumentów,  w  szczególności  dokumentacji  technicznej  pojazdu  i
wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).Dokumenty muszą
być  przedstawione  przez  Wykonawcę,  na  żądanie  Zamawiającego,  w  fazie
odbioru pojazdu.

1.3.6 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co
najmniej  zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywi-
dualnych.

1.3.7 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla po-
jazdu  specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym określonych  w pkt  
1.4 i 1.5 w formie oświadczenia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych 
oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierają
cych dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.

1.4      Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1      Wymagania techniczne dla podwozia
1.4.1.1 Pojazd kategorii N1 lub N2  podwozie z kabiną.  
1.4.1.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 5.500 kg.
1.4.1.3    Liczba miejsc siedzących w kabinie kierowcy nie mniej niż 2 nie więcej jak 3.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin Euro 6.
1.4.2.2 Pojemność skokowa nie  mniejsza  niż  2000 cm3 w  ujęciu  handlowym (według  

danych ze świadectwa zgodności WE),
1.4.2.3 Maksymalna  moc netto  silnika  nie  mniejsza  niż  95  KW  (według danych  z  ze  

świadectwa zgodności WE).

1.4.3     Warunki techniczne dla układu hamulcowego
Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,
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b) układ wspomagania awaryjnego hamowania,

1.4.4 Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego.
1.4.4.2    Regulacja kolumny kierowniczej w co najmniej jednej płaszczyźnie.

1.4.5 Wymagania techniczne dla układu napędowego
1.4.5.1 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.2 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu,

1.4.6 Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.4.6.1 Koła jezdne na osi przedniej  pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym, na osi     

tylnej pojedyncze lub bliźniacze z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet czterech/ sześciu kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym 

na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1.4.6.3 Komplet  czterech/sześciu  kół  z  ogumieniem  śniegowym  (zimowym)  z  oferty  

producenta/  importera  /dealera  pojazdów.  Zamawiający  nie  dopuszcza  
zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4 Pojazd  musi  być  wyposażony  w  pełnowymiarowe  koło  zapasowe  (obręcz  +  
opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.5 Kołpaki ozdobne kół letnich - szt. 4, Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe,
1.4.6.6  Zastosowane  zespoły  opona/koło  na  poszczególnych  osiach  pojazdu  opisane

w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi zawartymi w świadectwie
zgodności WE pojazdu bazowego.

1.4.6.7 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji
umowy.

1.4.6.8 Opony  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  homologowane.  Zamawiający  nie  
dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1     Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
1.4.7.2     Akumulator(y) o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1.4.7.3     Alternator(y) o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.
1.4.8.1    Fotel kierowcy wyposażony w prawy podłokietnik
1.4.8.2    Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach.
1.4.8.3 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli kierowcy i pasażera/ów.
1.4.8.4 Poduszka gazowa, dla kierowcy. 
1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w drzwiach przednich .
1.4.8.6 Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane.
1.4.8.7 Światła  przeciwmgłowe  przednie  posiadające  homologację,  wbudowane  

w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
1.4.8.8 Klimatyzacja  sterowana  manualnie  lub  automatycznie  z  możliwością  pracy  w  

obiegu zamkniętym.
1.4.8.9 Kamera cofania lub czujnik cofania. Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania
1.4.8.10 Radioodbiornik  montowany  na  linii  fabrycznej  wyposażony,  co  najmniej  

w 2 głośniki.
1.4.8.11 Siedzenia  (fotele)  w  kabinie  kierowcy  muszą  posiadać  poszycie  wykonane  

z  ciemnego  materiału,  odpornego  na  zużycie  mechaniczne  i  łatwego  do  
utrzymania w czystości.

1.4.8.12 Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
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1.4.8.13 Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu.
1.4.8.14 Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie  

mogą znajdować się żadne napisy.
1.4.8.15 Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).
1.4.8.16 Regulacja kierownicy, co najmniej w jednej płaszczyźnie.
1.4.8.17  Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.
1.4.8.18  Alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem.
1.4.8.19  Tachograf cyfrowy (jeśli pojazd przekracza 3,5 t DMC)

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.
Wykonawca przedstawi propozycje dostępnych kolorów , z których zamawiający  
dokona wyboru.

1.5        Wymagania techniczne dla podnośnika koszowego
1.5.1 Ogólne wymagania techniczne podnośnika koszowego
1.5.1.1 Fabrycznie  nowy  podnośnik  koszowy  o  układzie  ramion  teleskopowych  lub  

przegubowo -    teleskopowych.
1.5.1.2 Wysokość robocza podnośnika nie mniejsza niż 20 m (mierzona od poziomu jezdni

do  podłogi kosza  podnośnika)
1.5.1.3 Wysięg boczny podnośnika (8-10m).
1.5.1.4    Kąt obrotu kolumny minimum 270 stopni w prawo i lewo.
1.5.1.5 Podpory hydrauliczne pionowe, rozsuwane w poziomie mechaniczne.
1.5.1.6    Napęd pompy z silnika pojazdu za pomocą elektrosprzęgła lub PTO w zależności 

od możliwości podwozia.
1.5.1.7    230V napęd dodatkowy.
1.5.1.7    Awaryjne sterowanie, co najmniej układ hydrauliczny z pompą ręczną.
1.5.1.8    Licznik motogodzin.
1.5.1.9    Sterowanie manualne z kosza i przy obrotnicy.
1.5.1.11  Kosz obrotowy o obrocie co najmniej 50 stopni w prawo i w lewo – automatyczne 

      poziomowanie.
1.5.1.12   Obrót kosza również ze stanowiska przy obrotnicy.
1.5.1.13    Udźwig kosza nie mniejszy niż 200 kg.
1.5.1.14    Bezpośredni dostęp  do kosza z poziomu jezdni.
1.5.1.15    Kosz izolowany do 1KV, wyłożony materiałem antypoślizgowym.
1.5.1.16    Instalacja elektryczna z gniazdem 230V w koszu.
1.5.1.17    Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włączany w koszu.
1.5.1.18    Urządzenie umożliwiające prawidłowe wypoziomowanie pojazdu.
1.5.1.19    Układ awaryjnego opuszczania kosza.
1.5.1.20    Funkcja start/stop silnika samochodu z pulpitu w koszu.
1.5.1.21    Platforma podnośnika wyposażone w burty boczne i tylne
1.5.1.22    Panel w kabinie kierowcy informujący o poprawnej pozycji podnośnika do jazdy.
1.5.1.23   Dodatkowe oznakowanie pojazdu bazowego i podnośnika zgodne z przepisami

dla  tego  typu  pojazdów  tj.  pasy  ostrzegawcze,  oświetlenie  obrysowe  kosza.
Lampy  ostrzegawcze  koloru  żółtego  elektroniczne,  na  dachu  kabiny  pojazdu
bazowego  typu  „belka”,  pojedyncze  typu  „kogut”  umieszczone  z  tyłu  na
podnośniku.

1.5.1.24 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne podnośnika koszowego  musi poprawnie
współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymagana
jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.1.25  Maksymalna  masa  całkowita  pojazdu,  rozkład  tej  masy  na  osie  oraz  masa
przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości
określonych  przez  producenta  pojazdu  bazowego. Spełnienie  warunku musi
być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym obliczeniami
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inżynierskimi.  Dokument  potwierdzający  spełnienie  wymogu  musi  być
przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

1.5.1.26 Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane  muszą spełniać wymagania w
zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

1.5.2    Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

1.5.2.1    Apteczka samochodowa, w której skład 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                - 1opak.(100 szt.)
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 op.

1.5.2.2 Gaśnica  proszkowa  typu  samochodowego  o  masie  środka  gaśniczego  
2  kg,  posiadająca  odpowiedni  certyfikat  CNBOP,  zamontowana  w  kabinie  
kierowcy.

1.5.2.3 Trójkąt  ostrzegawczy posiadający  homologację  zgodną  z  Regulaminem 27  
EKG ONZ.

1.5.2.4 2  młotki  z  nożami  do  cięcia  pasów  bezpieczeństwa  zamontowane  
w zasięgu ręki kierowcy i poszczególnych pasażerów.

1.5.2.5 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik  samochodowy  dostosowany  do  DMC  pojazdu  po
zabudowie,
b) klucz do kół,
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,  
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

 
1.6 Wymagania konstrukcyjne.
1.6.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku 

krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
1.6.2 Wszystkie  zastosowane  w  konstrukcji  pojazdu  oraz  wyposażeniu  powłoki  

ochronne (np. cynkowanie, powłoki  lakiernicze i  z tworzyw sztucznych) muszą  
zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.7        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania
1.7.1       Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz
               pojazdu:

a)  tabliczkę  zawierającą  naniesione  w  sposób  trwały,  co  najmniej  dane  
o producencie,  typie,  roku produkcji  oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b)  tabliczkę  wskazującą  dopuszczalną  liczbę  przewożonych  osób  łącznie  
z kierowcą.

1.8 Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu
1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy

do użycia,
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1.8.2 Pojazd  wraz  z  wyposażeniem  musi  być  przystosowany  do  przechowywania  na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.8.3 Pojazd  musi  być  przystosowany  do  transportu  środkami  transportu  kołowego.
Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
2.1 Pojazd  specjalny z zamontowanym podnośnikiem koszowym musi  być wykonany

zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  powszechnie  obowiązującymi  w  tym
zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.2 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
3.1 Instrukcję obsługi  pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym

zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.
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  pojazdu  bazowego  i  kosza  w  podnośniku  nie  może  posiadać  ostrych

krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania
pojazdu.

   Konstrukcja  pojazdu  musi  zapewniać  bezpieczeństwo  pożarowe.  Elementy
zabudowy  oraz  materiały  zastosowane  do  zabudowy  wnętrza  pojazdu  muszą
spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ

3.5 Zabudowa  pojazdu  specjalnego  z  zamontowanym  podnośnikiem  koszowym nie
może  utrudniać  dostępu  do  elementów  i  wyposażenia  pojazdu  związanych
z bezpieczeństwem użytkowania.

3.6       Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Polski w miejscu i w terminie
zaakceptowanym przez Zamawiającego szkolenie dla przedstawicieli użytkowników
z zakresu  prawidłowej  eksploatacji,  codziennej  obsługi  i  konserwacji  podnośnika
koszowego.  Zamawiający  pokryje  koszt  transportu  przedstawicieli  użytkowników
natomiast  wszystkie  inne  koszty  związane  ze  szkoleniem  pokrywa  wykonawca.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie
zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników
imiennego  zaświadczenia  lub  świadectwa  potwierdzającego  udział  w  szkoleniu  i
zawierającego informację o jego zakresie. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 2
przedstawicieli Zamawiającego.

 
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
1)  min.  24  miesięcy -  gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne,  elektryczne  
      i elektroniczne pojazdu bazowego;
2)  min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu bazowego;
3)  min  12  miesięcy  -  gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne,  hydrauliczne,
elektryczne i elektroniczne  podnośnika koszowego;  

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
2. Gwarancji  muszą  podlegać  wszystkie  zespoły  i  podzespoły  bez  wyłączeń,  

z  wyjątkiem  materiałów  eksploatacyjnych.  Za  materiały  eksploatacyjne  uważa  się
elementy  wymieniane  podczas  okresowych  przeglądów  technicznych,  
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.

3. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 pkt 1), 2)  i 3)
realizowane  będą  w  autoryzowanej  stacji  obsługi  wskazanej  przez  Wykonawcę.
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Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej
stacji obsługi pojazdu na terenie miasta Szczecina dla pojazdu bazowego.  Gwarancja
obejmuje bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej
wskazanej przez Wykonawcę w przypadku:

-  niemożności  uruchomienia  pojazdu,  jeżeli  samodzielna  jazda  może  spowodować
powiększenie awarii,

- zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa.
4. Naprawy w ramach gwarancji  określone w ust 1 pkt 4) będą realizowane bezpłatnie

przez  Wykonawcę  w  miejscu  użytkowania  pojazdu specjalnego z  zamontowanym
podnośnikiem  koszowym na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego.  Wszelkie
koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.

5. W przypadku,  gdy wykonanie  naprawy gwarancyjnej  określonej  w  ust  1  pkt  4)  jest
niemożliwe  w  miejscu  użytkowania  pojazdu  specjalnego  z  zamontowanym
podnośnikiem  koszowym Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wykonania  naprawy
w miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz
po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

VII. WYMAGANE  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIENIE  WYMAGAŃ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania:
1.1  Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.
1.2  Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej

stacji  obsługi  (  nazwa i  adres)  dla  zaproponowanego pojazdu ,  na którym wykona
zabudowę, na terenie  miasta Szczecin – wykaz .

1.3   Dokumenty określone w specyfikacji technicznej w  pkt.1.3.7.

2.  Dokumenty wymagane na etapie odbioru pojazdu.
2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd specjalny z zamontowanym

podnośnikiem  koszowym poszczególnych  punktów  specyfikacji  technicznej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę
niezbędnych  dokumentów,  w  szczególności  dokumentacji  technicznej  pojazdu  i
wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

2.3 Do pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym Wykonawca musi
dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:
1) książkę gwarancyjną,
2) wykaz wyposażenia,
3) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu bazowego w języku polskim
4)  instrukcję obsługi i konserwacji podnośnika koszowego w języku polskim
4) kartę pojazdu,
5) książkę  przeglądów  serwisowych  z  harmonogram  przeglądów  okresowych

wymaganych przez wykonawcę i przepisy obowiązującego w tej materii prawa,
6) świadectwo  zgodności  WE  (oznakowanie  CE)  pojazdu  bazowego  wraz

z  oświadczeniem  producenta/importera  potwierdzającym  dane  pojazdu  nie
znajdujące  się  w  świadectwie  zgodności,  a  niezbędne  do  zarejestrowania
pojazdu,

7)  zaświadczenie  stacji  kontroli  pojazdów  upoważnionej  do  przeprowadzania
badań technicznych pojazdów w zakresie wprowadzonych zmian,

8) inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
9) deklaracja zgodności WE (oznakowanie CE) dla podnośnika koszowego,
10)  decyzję  Urzędu  Dozoru  Technicznego  (UDT)  o  dopuszczeniu  urządzenia
do  eksploatacji  wraz  z  księgą  rewizyjną  z  UDT,  uzyskaną  na  podstawie
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stosownego     upoważnienia Zamawiającego.
     11)  dokumentacja techniczno-ruchową (DTR),

     12)  książkę  przeglądów serwisowych  z  harmonogram przeglądów okresowych
wymaganych przez wykonawcę i przepisy obowiązującego w tej materii prawa.

     13)  katalog standardowych czasów napraw,
    14) pozostałe  dokumenty niezbędne do przygotowania odbioru i  rejestracji  w

Urzędzie Dozoru Technicznego,
      15)  wszelkie koszty związane z rejestracją w  UDT ponosi Wykonawca.

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.
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Załącznik nr 1

KARTA NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ

Zadanie: .................................................................................................................................

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

Osoby prowadzące: 1. .....................................

2. .....................................

3. .....................................

Osoba nadzorująca: ..........................................
Lp. Data Polecenie, uwagi Podpis

przełożonego
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Złącznik nr  2
ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

Lp Data
Zmiana dotyczy
(numer  strony  i  ewentualna  treść
zmiany)

Akceptacja
(data  i
podpis)

Uwagi
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