
  
 

Zał. nr 3 do Zaproszenia 

 

Specyfikacja techniczna dostawy (Opis przedmiotu zamówienia) 

 

 

 

 

Niniejsza Specyfikacja techniczna dostawy i montaży stanowi opracowanie zawierające 

wymagania w zakresie sposobu realizacji dostawy wraz z montażem i obsługą po montażową, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów oraz sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania elementów.  

 

Dostawcę obowiązuje w szczególności stosowanie się do: 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót w budownictwie, Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane, Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz norm i przepisów związanych. 

WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej postępowania.  

Specyfikacja techniczna postępowania „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących „Dostawy i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych                          

i hybrydowych plug - in na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica 

spółka z o.o.” 

 

 

Kod CPV-31158000-8 Ładowarki 

 

1.1.Zakres stosowania specyfikacji technicznych postępowania 

Specyfikację techniczną postepowania na dostawę i montaż jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 

wykonania dostawy w p. 1 

1.2.Przedmiot i postępowania  

Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla 

celów komercyjnych i dostawa i montaż punktu ładowania samochodu elektrycznego. 

Zakres postepowania: 

• Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla celów komercyjnych 

• Dostawa punktu ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby zamawiającego 

• Sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej  i zatwierdzenie przez 

zamawiającego  

• Montaż obydwu stacji z doprowadzeniem linii zasilających 

• Dostawa i montaż barier zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym stacji 

ładowania. 

• Dostawa i montaż tablicy informacyjnej przed wjazdem na teren obiektu i montaż 

oznaczeń kierunkowych do stacji w formie znaków drogowych zgodnych z istniejącymi 

na terenie obiektu, wykonanie oznaczeń miejsca ładowania samochodów elektrycznych 

łącznie z pomalowaniem miejsc parkingowych. 



  
 

• Obsługa zgłoszenia dostarczonych elementów po ich montażu celem uzyskania 

dopuszczenia do użytkowania przez UDT w tym złożenia wniosku o przeprowadzenie 

badań w imieniu zamawiającego 

• Obsługa gwarancyjna i konserwacyjna dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji. 

• Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach ziemnych z odtworzeniem 

zniszczonej w czasie prac zieleni 

• Przeszkolenie obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji 

 

Szczegółowy zakres dostawy 

2. Wymagania podstawowe stacja ładowania komercyjna 

a. Liczba punktów do równoczesnego ładowania: 2 
b. Rodzaj stacji: wolnostojąca. 
c. Montaż: na płycie lub fundamencie betonowym. 

d. Moc ładowania punktów: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 44 kW prądem AC. 
e. Złącza punktów ładowania: 2x gniazdo AC typ-2 z klapką. 
f. Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w I lub II klasie ochronności 

(kolorystyka zgodnie z paletą RAL uzgodniona przed dostawą z inwestorem)  

g. Wyposażenie: pomiar zużycia energii na każdym punkcie ładowania oraz pomiar 

rozliczeniowy w standardzie OSD, zabezpieczenia przepięciowe, uziemienie, 

zabezpieczenie nadprądowe, różnicowoprądowe , wyłącznik główny.  

h. Sygnalizacja ładowania: diody Led (RGB) obrazujące poszczególne etapy 

ładowania. 

i. Dostęp: otwarta, kluczyk, przycisk, kod, karty RFID, aplikacja. 

a. Komunikacja : RFID Smart Control OS ( LAN/GPRS/3G/4G), OCPP 1.6 J-SON, 

Aurora OS (aplikacja mobilna, system zarządzania stacjami).  

b. Stacja ma posiadać dostęp poprzez udostępnienie API. 

3. Parametry techniczne stacji komercyjnej 

Parametry techniczne zasilania 

Przekrój przewodu zasilającego 6-95mm2 

Zasilanie 3xL+N+PE 

Układ sieci TN-C-S 

Napięcie znamionowe 400V 

Częstotliwość 50 Hz 

Moc znamionowa przyłączeniowa 46 kW 

Prąd znamionowy przyłączeniowy 63A 

Parametry techniczne punktu ładowania 

Rodzaj Gniazda Typ-2 

Napięcie 230/400V 

Prąd znamionowy punktu ładowania do 32A 

Moc znamionowa punktu ładowania Do 44 kW 

Parametry techniczne obudowy 

Materiał Stal/aluminium 

Klasa ochronności I/II 

Stopień ochrony IP/ IK 54-55/10 

 

4. Zawartość oferty w zakresie dostawy komercyjnej stacji ładowania 

a. Dostawa Ładowarki  

b. Przygotowanie podłoża pod montaż stacji 

c. Ewentualną obsługę geodezyjną w niezbędnym zakresie ew. wytyczenia, 

inwentaryzacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji. 

d. Dokonanie niezbędnych zgłoszeń rozpoczęcia prac w imieniu zamawiającego 



  
 

e. Montaż stacji na uprzednio przygotowanym podłożu 

f. Dostawa i montaż zabezpieczenia w złączu przy budynku portierni. 

g. Dostawa linii kablowej zasilającej ładowarkę ze złącza portierni. 

h. Dostawa i montaż (wymiana) zabezpieczenia złącza portierni w rozdzielni głównej 

RGnN 

i. Wprowadzenie i podłączenie linii kablowej zasilającej stację w ładowarce i złączu 

portierni ( wykonanie kompletnego przyłącza) 

j. Przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów linii zasilającej i ładowarki 

k. Dostawa niezbędnych urządzeń służących wpięciu ładowarki w system zarządzania 

danych po API. 

l. Koszty konserwacji w okresie gwarancji 

m. Koszty niezbędnych przeglądów i sprawdzeń dla potrzeb prawidłowej eksploatacji 

n. Dostawa instalacja systemu rozliczeniowego (przygotowanie dostarczonego urządzenia 

do zawarcia umowy z potencjalnymi operatorami w przyszłości) 

o. Wykonanie dostawy montażu i uruchomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym z  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących 

element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. 

p. Dostarczona stacja ogólnodostępna musi przekazywać dane do Ewidencji 

Infrastruktury Paliw Alternatywnych (w skrócie EIPA). Aby było to możliwe konieczna 

jest dostawa i montaż modułu zapewniającego komunikację oraz oprogramowanie, 

które będzie przekazywać dane w odpowiednim formacie. 

5. Wymagania dodatkowe w zakresie dostawy stacji ogólnodostępnej. 

a. Możliwość ustawiania mocy ładowania w zależności od potrzeb klientów (3,7kW 

43kW); 

b. Możliwość ładowania zarówno przy wykorzystaniu gniazdka 

c. Wyposażenie w podlicznik z dostępem dla użytkowników , który zlicza kWh; 

d. Posiada system zdalnego monitoringu stacji ładowania 24/7; 

e. Gwarancja 60 miesięcy 

6. Wymagania podstawowe dostawa stacja ładowania potrzeby własne 

a. Rodzaj stacji: naścienna. 

b. Montaż: naścienny. 

c. Moc ładowania punktów: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW prądem AC. 

d. Złącze punktu ładowania: wtyczka AC typ-2, 5 metrów kabla 

e. Konstrukcja obudowy: stalowa lub aluminiowa w dowolnej kolorystyce 

f. Dostawa ładowarki dla potrzeb własnych z montażem naściennym wyposażona 

(zgodnie z wymaganiami inwestora na etapie realizacji zadania) z barierą ochronną 

naścienną z kompletem śrub,  ochronnikiem przepięciowym typu 2, uchwyt naścienny 

do owinięcia kabla, przewód zasilający do najbliższej rozdzielnicy  poprowadzony w 

rurce instalacyjnej na uchwytach zamkniętych, korytkach kablowych istniejących 

zabezpieczenie w rozdzielnicy zasilającej ładowarkę. 

 

7. Zawartość oferty w zakresie dostawy ładowarki indywidualnej: 

a. Dostawa ładowarki zgodnej z opisem pkt. 6 

b. Dostawa i montaż linii zasilającej do 50m zgodnie z wymaganiami inwestora 

poprowadzonej z najbliższej rozdzielnicy piętrowej 

c. Dostawa i montaż zabezpieczenia w rozdzielnicy piętrowej oraz podłączenie linii 

zasilającej ładowarkę.  

d. Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej związanej z zakresem dostawy 

e. Sporządzenie protokołów pomiarowych z zakresu obejmującego dostawę 

f. Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do odbioru UDT 

g. Konserwację w okresie gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami UDT 

h. Gwarancję  



  
 

8. Schemat lokalizacyjny ładowarki komercyjnej. 

 



  
 

 



  
 

 


