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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1 
 
 

Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  
z systemem recyklingu – 1 szt. 

 

1. Specyfikacja techniczna pojazdu i wymagania ogólne. 

 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 

 DANE TECHNICZNE PODWOZIA 

1.  
Podwozie fabrycznie nowe 2015r. spełniające aktualnie obowiązujące wymogi przepisów 
o ruchu drogowym wraz z przepisami z zakresu BHP, oraz dokumenty niezbędne  
do „rejestracji” w kraju jako pojazd specjalny 

2.  Podwozie dwuosiowe, jedna oś napędowa, przystosowane pod zabudowę komunalną  

3.  

Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin Euro VI (technologia SCR) o mocy 
zapewniającej jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, przy wykorzystaniu 
maksymalnych parametrów urządzeń (układu wysokociśnieniowego, ssania i odzysku 
wody), min. 360 KM, pojemność min. 10 000cm3 

4.  Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h 

5.  
Niezależna przystawka ciągłego odbioru mocy niezależna od skrzyni biegów, napędzana 

bezpośrednio od silnika spalinowego podwozia, spełniająca wymogi zabudowy. 

6.  Kabina dzienna krótka przedłużana, trzymiejscowa. 

7.  Kolor kabiny – pomarańczowy RAL2011 

8.  Kolor podwozia – czarny grafit RAL 9011 

9.  
Układ kamery najazdowej złożony z monitora LCD 5” w kabinie kierowcy i kamery 

zamontowanej na dennicy, pozwalający na obserwację obszaru za samochodem 

10.  Sygnał dźwiękowy cofania – biegu wstecznego 

11.  Klimatyzacja kabiny  

12.  Radioodbiornik z CD 

13.  
Kpl. lusterek kabiny wymaganych przepisami prawa UE (wsteczne ogrzewane  

i elektrycznie sterowane). 

14.  
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, dwa siedzenia pasażerów, łatwo 

zmywalne 

15.  Szyby atermiczne ze szkła zespolonego 

16.  Rura wydechowa wyprowadzona do góry za kabiną 

17.  Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana  

18.  Wyciszenie pojazdu zgodnie z normą EWG 96/20 

19.  Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody 

20.  Przednie zawieszenie pneumatyczne przednia oś nacisk min. 8,5 t 

21.  Stabilizator osi tylnej 

22.  Tylna oś napędowa z zawieszeniem pneumatycznym max. nacisk na oś  11,5 t.  

23.  Rozstaw między pierwszą a drugą osią max 4200mm 

24.  Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej napędowej 
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25.  
Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy samochodu  

– w terenie zabudowanym 

26.  Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia 

27.  Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej 

28.  Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i korektorem siły hamowania 

29.  Hamulec postojowy pneumatyczny 

30.  Hamulec silnikowy 

31.  Wlot powietrza do chłodzenia silnika z góry. 

32.  Zabezpieczenie boczne, zapobiegające wjechaniu pod pojazd 

33.  Osuszacz sprężonego powietrza podgrzewany. 

34.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

35.  Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem 

36.  Elektroniczna blokada zapłonu – immobilizer 

37.  Akumulatory 12 V minimum 175 Ah - 2 szt. 

38.  Mechaniczny wyłącznik akumulatorów poza kabiną kierowcy 

39.  
Zbiornik paliwa min 300 ltr. z zamykanym korkiem zabezpieczonym przed dostępem osób 
postronnych 

40.  Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

41.  Tachograf cyfrowy, posiadający legalizację 

42.  Wyposażony w lodówkę przez producenta podwozia 

43.  Instrukcja obsługi nadwozia i podwozia w języku polskim  

44.  
Katalog części zamiennych nadwozia i podwozia, schematy elektryczne, pneumatyczne  

i hydrauliczne pojazdu wraz z zabudową w języku polskim lub innym EU 

45.  

Lampa ostrzegawcza LED (światło stroboskopowe) koloru żółtego zespolona z napisem 

WODOCIĄGI nad kabiną pojazdu, 3 szt. światła ostrzegawcze LED (światło 

stroboskopowe) koloru żółtego zamontowane w tylnej części pojazdu. 

46.  

Koło zapasowe, 2 szt. kliny pod koła, trójkąt, podręczny sprzęt gaśniczy, apteczka 

pierwszej pomocy, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, lampa ostrzegawcza, wąż  

 

47.  Fartuchy przeciwbłotne 

48.  
Wysokość pojazdu po zabudowie nie większa niż 3800 mm (w najwyższym wystającym 
elemencie zabudowy pojazdu), nie dłuższy niż 9 800mm 

49.  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z zabudową 18 000 kg 

50.  

Ogumienie dostosowane do nośności osi z kołem zapasowym; 

Oś przednia 385/65 R 22,5 

Osie tylne    315/80 R 22,5 

51.  Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania flotą (XTRACK) 
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DANE TECHNICZNE ZABUDOWY. 
 

L.p. Wymagane dane funkcjonalno - techniczne 

 ZABUDOWA 

1 Zabudowa ciśnieniowo - ssąca z odzyskiem wody 

2 
Spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP, przepisy o ruchu drogowym  
na terenie UE. 

3 Kolor zabudowy – pomarańczowy RAL- 2011 

4 Objętość użytkowa zbiorników  max 7,5 m3 

5 
Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy stalowej niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości, pojemność min. 7,0 m3 maks. 7,5m3  

6 Grubość płaszcza zbiornika min. 6mm, pokryty powłokami antykorozyjnymi 

7 Dennica tylna wypukła uszczelniona uszczelką NBR 

8 
Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia,  

przy zachowaniu wymagań producenta podwozia 

9 
Kontrola stanu napełnienia przez zewnętrzny wskaźnik pływakowy znajdujący się  

w dennicy. Stany napełnienia zbiornika osadu 1/4; 1/2; 3/4;  4/4. 

10 
Przewód opróżniający o średnicy min 60mm z zaworem odcinającym, używanym  

do czyszczenia zbiornika 

11 
Nadciśnienie w zbiorniku cylindrycznym  max 0,5 bar, podciśnienie min. 1,0 bar, 

wytrzymałość próżniowa 100%. 

 ZABUDOWA ZBIORNIKA 

12 

Zabudowa 2-komorowa: cylindryczny wyposażony w armaturę oraz komory na wodę 

czystą oraz komorę na osad z czyszczenia sieci kanalizacyjnej, przedzielony ruchomą 

przegrodą uszczelnioną uszczelką z gumy EPDM 

13 
Opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka przesuwnego o napędzie 

pneumatycznym, sterownego także z pilota bezprzewodowego.  

14 
Zawór spustowy sterowany pneumatycznie z panelu, do usuwania wód nadosadowych 
poprzez wąż ssący, sterowny także z pilota bezprzewodowego 

15 
Spust zlewowy DN 125 zakończony złączem typu PERROT montowany w tylnej części 
pojazdu - dennicy, obsługiwany hydraulicznie  

16 
Zbiornik wody oczyszczonej wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz przegrody 

zapobiegające falowaniu 

17 
Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą, z blokadą zaworu 

spustowego uniemożliwiającą nieautoryzowane otwieranie 

18 
Właz inspekcyjny o średnicy min 450mm umożliwiający wejście do wodnej części 

zbiornika 

19 
Fartuch wylotowy zabezpieczający przy spuście osadów wykonany ze stali nierdzewnej 

wystający poza obrys zderzaka  

 RUCHOMA PRZEGRODA 

20 Przegroda ryglowana 2 - ryglami od wewnątrz zbiornika 

21 Rygle sterowane ręcznie 

22 Minimum 2 ustawienia położenia przegrody w zbiorniku cylindrycznym 
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23 

Podział zbiornika na komorę wody i komorę osadową, przesuwaną również w trakcie 

wykonywania pracy – sterowana z panelu sterowniczego oraz pilota sterowania 

bezprzewodowego 

24 
Sterowanie napełnianiem i opróżnianiem uszczelki przegrody, oraz blokowaniem 

/zwalnianiem blokady z centralnego panelu sterowania 

 RAMIĘ ROBOCZE 

25 
Jedno wychylne ramię z teleskopowym wysięgnikiem oparte na wieńcu obrotowym 
umieszczonym z prawej strony zbiornika 

26 Obrót ramienia min. 180° (po 90 stopni w lewo i prawo od osi pojazdu) 

27 

Wbudowane:  
- prowadnice węża ssącego DN125,  
- prowadnice węża wysokociśnieniowego DN 25, pozwalające na optymalne ustawienie 
węży nad studzienką wraz z zamontowaną wyciągarką elektryczną do włazów na końcu 
ramienia. 

28 
Zakres roboczy zasięgu ramienia od posadowienia ramienia min. 4,1 m do studzienki, 
- teleskopowane na 1,2 m, 
- unoszone na min. 30° 

29 
Pneumatycznie uruchamiana blokada, w celu zabezpieczenia wysięgnika przed 
przemieszczaniem podczas jazdy 

30 
Ramie robocze z możliwością równoczesnego podania węży wysokociśnieniowego DN 

25 i ssawnego nad czyszczoną studzienkę, w każdym położeniu ramienia.  

 POZOSTAŁE CECHY ZABUDOWY 

31 
Awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa, powodujące natychmiastowe przerwanie pracy 

wszystkich urządzeń umieszczone na zabudowie oraz pilocie zdalnego sterowania 

32 Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy 

33 

Sterowanie całością zabudowy ma się odbywać przez magistralę CAN BUS. 
Zamawiający wymaga pełnego sterowania sekwencyjnego z użyciem magistrali CAN-
BUS obiema pompami (ssącą i wysokiego ciśnienia). Poprzez sterowanie sekwencyjne 
zamawiający rozumie uruchomienie sekwencji funkcji przez naciśnięcie jednego 
przycisku. Np. naciśnięcie przycisku ssanie ma powodować obniżenie obrotów silnika, 
załączenie pompy ssącej, włączenie zaworu czterodrogowego w pozycję ssać  
i podniesienie obrotów silnika do wartości zadanej dla parametrów pompy ssącej. 
Centralny panel sterowania wykonany w obudowie o klasie szczelności min. IP 55 
(ochrona przed strugą wody działającą na obudowę z dowolnej strony oraz ochrona 
przed przedostawaniem się pyłu utrudniającego działanie urządzeń) umieszczony z tyłu 
pojazdu, po prawej stronie, z opisami w języku polskim; 
Min. wyświetlane funkcje na monitorze LCD:  
- liczniki czasu pracy wszystkich zamontowanych pomp, przystawki odbioru mocy, 
hydrauliki 
- ciśnienia robocze wody, 
- ciśnienia w zbiorniku, 
- długości rozwiniętego węża,  
- obroty silnika 
- procesy odzysku wody 

34 

Bezprzewodowe sterowanie pracą urządzeń, zasięg nie mniejszy niż 150 m od pojazdu; 

urządzenie ma posiadać wyświetlacz z danymi eksploatacyjnymi (ciśnienie wody, obroty 

silnika, długość węża, prędkość rozwijania i zwijania węża)  z możliwością sterowania 

tymi funkcjami 

35 Uruchamianie silnika podwozia z pulpitu sterowniczego. 

 SYSTEM KASETOWY SKŁADOWANIA WĘŻA SSAWNEGO 
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36 
System kasetowy do magazynowania węża ssawnego ułożony poziomo na całej 
długości zbiornika z możliwością wysuwania i chowania węża, napęd hydrauliczny  

37 
Długość użytkowa węża ssawnego min. 10.0 mb liczona od powierzchni terenu, 

średnica węża ssawnego 125mm 

38 
Zintegrowany transporter rolkowy wykonany z wałków z tworzywa sztucznego, 

niewymagających konserwacji, do wysuwania i zwijania węża ssawnego 

39 Mechaniczny zderzak krańcowy dla opuszczonego węża ssącego 

 UKŁAD SSANIA 

40 Pompa łopatkowa o wydajności min. 1600m³/h. 

41 
Układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości: min 10 mb od poziomu terenu poprzez 

wysięgnik górny teleskopowy, bez potrzeby dołączania dodatkowych odcinków węża 

42 
Średnica węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania: 

125mm  

43 
Końcówka węża ssącego wyposażona w urządzenie do zatrzymywania i spiętrzania 

nawodnionego osadu w studni 

44 Przełącznik: ssanie - tłoczenie 

45 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów 

46 Zrzut wody nadosadowej poprzez wąż ssący. 

47 
W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej DN 125 o długości 3 mb w ilości 3 szt. 

przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika. 

 UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY 

48 
Pompa wysokociśnieniowa o wydajności min. 340 l/min i ciśnieniu nominalnym min. 
200 bar, zabudowana w przedniej części zabudowy, na ramie przesuwnej 

49 Pompa przystosowana do pompowania wody z systemu odzysku wody 

50 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody 

51 

Kołowrót duży węża wysokociśnieniowego DN 25mm i długości 160 mb (ciśnienie 
robocze maksymalnie 250 bar),  całkowicie zabudowany, wyposażony w płynną 
regulację prędkości obrotowej napędu hydraulicznego z możliwością uruchamiania w 
obie strony, wyposażony w hamulec hydrauliczny. Bęben wyposażony w elektroniczny 
licznik metrów. Nie dopuszcza się licznika mierzącego mechanicznie posuw węża. 
System pomiaru ma być bezdotykowy w stosunku do węża. Licznik metrów węża ma 
być włączony do magistrali Can-Bus zabudowy i ma umożliwiać zaimportowanie 
pomiaru długości do aplikacji obsługującej monitoring GPS pojazdu. 

52 

Kołowrót węża wysokociśnieniowego o średnicy DN 13mm i długości 80 mb (ciśnienie 

robocze maksymalnie 250 bar), z napędem hydraulicznym z możliwością uruchamiania 

w obie strony, wyposażony w hamulec hydrauliczny, zabudowany w tylnej części 

pojazdu  

53 
Napęd bębnów hydrauliczny, wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej 

bębnów w obu kierunkach. 

54 Zabezpieczenie pracy pompy przed pracą „na sucho” 

55 Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne. 

56 
Ostrzeżenie przed niskim poziomem wody sygnałem dźwiękowym oraz optycznym na 

panelu centralnym 

57 Pneumatyczne opróżnianie pozostałości wody z pompy wysokociśnieniowej i instalacji 
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wodnej 

58 
Pneumatyczne sprzęgło, zamontowane bezpośrednio na wale pompy do zasprzęglania 

i rozsprzęglania pompy z centralnego panelu sterowania 

 UKŁAD ODZYSKU WODY 

59 

Wielostopniowy system odzysku wody – zautomatyzowany, przeznaczony do pracy 

ciągłej przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów pompy wysokociśnieniowej, 

wyłapywanie zanieczyszczeń o wielkości do 60 [μm] 

60 System recyklingu kilkustopniowy min. 4-krotny 

61 

Pierwszy stopień - filtrowanie zgrubne, siatkowe <5 mm, czyszczenie filtra bez potrzeby 

otwierania zbiornika poprzez system dysz czyszczących, filtr wykonany w całości ze 

stali nierdzewnej. 

62 

Drugi stopień - czyszczenie poprzez filtr szczelinowy <250 µm, nóż odcinający do 

materiałów włóknistych oraz większych zanieczyszczeń, system dysz czyszczących filtr 

automatycznie, filtr umieszczony w pokrywie zbiornika, filtr wykonany w całości ze stali 

nierdzewnej, z systemem płukania filtra wodą w czasie pracy.  

63 
Trzeci stopień - czyszczenie poprzez filtry cyklonowe <100 µm, zbudowane z systemu 

filtrów w ilości min. 2 szt. zamontowanych bezpośrednio na zbiorniku. 

64 Czwarty stopień – czyszczenie poprzez filtry odstojnikowe <60 µm  

65 
Automatyczny transport odseparowanych osadów ze stopni filtrujących do głównego 

zbiornika osadowego podciśnieniowo 

66 
Procesy recyklingu wyświetlane na monitorze LCD – monitor służący również do 

obsługi innych elementów zabudowy 

67 
System pracujący w sposób ciągły, sterowanie sekwencyjnie procesami, bez 

konieczności przerywania pracy pompy ssącej lub wysokociśnieniowej 

68 Wydatek systemu odzysku wody min.  450l/minutę  

69 
Układ odzysku wody w pełni automatyczny z możliwością monitorowania 

wykonywanych funkcji z centralnego panela sterowania.  

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

70 
Światło ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego montowane na ramieniu 
teleskopowym oraz drugie światło ostrzegawcze LED montowane na zabudowie  
w tylnej części, sterowane z kabiny kierowcy 

71 
Dwa reflektory LED, roboczy zamontowany na ramieniu wysięgnika oświetlający 
przestrzeń roboczą. 

72 
Lampa przenośna LED do oświetlenia miejsca pracy zasilana z instalacji elektrycznej 
pojazdu, montowana w tylnej części pojazdu zwijany kabel o długości min.15mb 

73 
Trzy lampy zamontowane na dennicy, ostrzegawcze typu autostradowego, pulsacyjne 
(światło stroboskopowe) koloru żółtego 

74 
Drabina aluminiowa umożliwiająca wejście na szczyt zabudowy pojazdu zamontowana 
z boku pojazdu 

75 Gniazdo zasilania lampy montowane w tylnej części zabudowy pojazdu o napięciu 24V 

76 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i dennicy 

77 

Szafka ze zbiornikiem i podgrzewaną wodą temp. max 40ºC do celów sanitarnych 

(zbiornik min 50 litrów na wodę do mycia rąk z regulowaną, składaną wylewką kranu) 

umieszczona z boku pojazdu 
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78 
Zamykane skrzynki/szafki narzędziowe po obu stronach zabudowy do przewozu 

wyposażenia 

79 Szafka na ubrania robocze w zabudowie 

80 Imadło o szerokości szczęk 120mm umieszczone z boku nadbudowy, wysuwane 

81 

Elektryczna wyciągarka linowa udźwig 250 kg, ze zintegrowanym prowadzeniem liny, 

zamontowany na ramieniu wysięgnika, długość liny min. 16mb z wtłoczonym 

karabińczykiem, sterowanie za pomocą centralnego panelu sterowania oraz pilota 

sterowania bezprzewodowego 

82 

Kamera LCD najazdowa podczas cofania, odporna na warunki pogodowe, do użytku 

dziennego i nocnego o szerokim kącie patrzenia z zainstalowanym w kabinie kierowcy 

monitorze LCD 5”. 

83 
System przepompowywania ścieków ze złączami typu PEROT DN 125 umiejscowiony 

w tylnej części pojazdu 

84 

Zdalne sterowanie bezprzewodowe urządzeniami zabudowy, pilot zdalnego sterowania 
wykonany w obudowie IP65 (ochrona przed strugą wody działającą na obudowę  
z dowolnej strony oraz całkowita ochrona przed przedostawaniem się pyłu 
utrudniającego działanie urządzeń), gwarantujące minimum 12 godzin użytkowania  
w pracy ciągłej bez konieczności pośredniego doładowywania baterii. 
Wyposażonym w wyświetlacz LCD zawierającym informacje na temat: 
- ciśnienia robocze wody 
- długość rozwiniętego węża 
- obrotów silnika 
Automatyczna ładowarka drugiego akumulatora, zamontowana w kabinie kierowcy. 
Opisy na pilocie w języku polskim. 

85 

Układ podgrzewania umożliwiający pracę pojazdu w warunkach do -10°C z systemem 

podgrzewania ciepłą wodą elementów układu wodnego - kołowroty węża 

wysokociśnieniowe. DN 25 i DN13 

86 
Tablice (wyróżniające pojazd o długości powyżej 8m i ciężarze powyżej 12T), 
zainstalowane z tyłu pojazdu (odblaskowe), zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów 

87 Boczne światła obrysowe 

88 
Lampy led (światło białe) zamontowane z boków i tyłu pojazdu w górnej części, 
oświetlające pojazd w czasie pracy po zmroku min 6szt. 

 OSPRZĘT 

89 
Wąż p.poż. zakończony łącznikiem typ W-52 do napełniania zbiornika wody o długości 
min. 10mb 

90 6 szt. pachołków ostrzegawczych, z miejscem na zabudowie 

91 
Króciec zakańczający wąż ssawny DN 125 o długości min.1m wykonany z aluminium, 
ze złączem na klamrę 

92 Szelki bezpieczeństwa wraz z liną - atestowane 

93 
Przenośny czujnik stężenia gazów wyposażony w pomiar tlenu, siarkowodoru  
i mieszanki wybuchowej. 

94 
Dodatkowy zbiornik czystej wody min 500l współpracujący z małym wężem DN 13  
do mycia beczki i dennicy. 

95 Dwa haki do włazów min. 80 cm długości 

96 Dwa młotki 1x 5kg, 1x10kg 

97 Hydrauliczny podnośnik włazów kanalizacyjnych. 
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98 Pistolet wodny z lancą do prac pomocniczych zamontowany na DN 13 

99 
Prowadnica dolna zabezpieczająca wąż wysokociśnieniowy DN25 przed uszkodzeniem 
w studzience kanalizacyjnej. 

100 Głowica czyszcząca ½” z wkładkami ceramicznymi 

101 Głowica przebijająca ½” i 1” z wkładkami ceramicznymi 

102 Głowica czyszcząca duży odrzut 1”, min. 8 dysz z wkładkami ceramicznymi 

103 Głowica czyszcząca średni odrzut 1”, min. 12 dysz z wkładkami ceramicznymi 

104 Głowica czyszcząca mały odrzut 1”, min. 8 dysz z wkładkami ceramicznymi 

105 
Głowica 1” czyszcząca dno kanału, min. 9 dysz z wkładkami ceramicznymi, ze złączem 
obrotowym 

106 Głowica 1” z pilotem 

107 Głowica obrotowa 1” z prowadnicą centrującą. 

108 
Głowica 1” do czyszczenia dużych kanałów min. 6 dysz i wadze min. 20kg ze złączem 
obrotowym do czyszczenia kanałów o wysokim stopniu zamulenia. 

109 
Głowica do wycinania korzeni usuwania tłuszczy oraz stwardniałych osadów od średnicy 
150-300 mm ze złączem 1” 

110 
Głowica do wycinania korzeni usuwania tłuszczy oraz stwardniałych osadów od średnicy 
250-500 mm ze złączem 1” 

 
 
 
 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 
Instrukcje w języku polskim: 

- instrukcja obsługi, konserwacji i napraw. 

2 
Rękojmia za wady 24 mies. Okres rękojmi za wad zaczyna bieg z dniem podpisania 
protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3 
Gwarancja urządzenia min. 36 mies. Okres gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania 
protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 

5 Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce. 

6 Homologacja na kompletny samochód, bądź badania jednostkowe. 

7 
Wystawienie zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji  
i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla 4 operatorów Zamawiającego. 

8 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, 
konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu, w siedzibie zamawiającego, 
trwające minimum 5 dni roboczych. 

 


