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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 

- WZÓR  - 
………………………………. 

Nr referencyjny postępowania 
Egz. Nr ...... 

UMOWA Nr ……………  
 
zawarta w dniu ………………………… we Wrocławiu pomiędzy: 
Skarbem Państwa - 4 Regionalną Bazą Logistyczną, 
50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28, w imieniu której działa: 
……………………………………….…. – Komendant, 
– zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
 ……………………………………………………… 
z siedzibą w: 
………………………………………………………………… 
(KRS …………..…., NIP ………………………..… , REGON……………………….……) 
w imieniu którego/-ej działa: 
……………………………… 
– zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, 
 
Niniejsza umowa jest następstwem udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z 
późn. zm.) 

 
§ 1 

 
Przedmiot umowy:  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż: pojazdów samochodowych 

czterokołowych typu QUAD (zwanych dalej pojazdem/pojazdami) - w ilościach i 
cenie jednostkowej   wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, która to oferta 
stanowi Załącznik Nr 1 oraz dostawa pojazdu/pojazdów do miejsca wskazanego 
w § 3. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 2, natomiast warunki 
dostawy zawiera Załącznik nr 3. 

3. Przez użyte w dalszej części umowy określenia należy rozumieć: 
1) „RPW” – Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (jednostka organizacyjna 

właściwa 
w zakresie nadzorowania jakości, podległa Ministrowi Obrony Narodowej, 
podporządkowana Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i 
Kodyfikacji); 

2) „przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości (Government Quality 
Assurance Representative - GQAR)” -  osoba odpowiedzialna za realizację 
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rządowego zapewnienia jakości (GQA), posiadająca wymagane kompetencje i 
uprawnienia, działająca w imieniu zamawiającego;  

2) „dostawa” – dostarczenie przez Wykonawcę pojazdu/pojazdów do Odbiorcy 
wymienionego w Załączniku nr 4 do umowy („Miejsce dostawy”); 

3)  „Odbiorca” – jednostka wojskowa wskazana w Załączniku nr 4 do umowy 
(„Miejsce dostawy”) dokonująca odbioru dostawy; 

4) „Użytkownik”- SpW (Sprzęt Wojskowy) – jednostka wojskowa oraz żołnierz 
(pracownik), wykorzystująca zgodnie z przeznaczeniem SpW, przydzielone na 
podstawie etatów, tabel należności lub przydzielone dodatkowo do realizacji 
zadań służbowych, odpowiedzialna za utrzymanie jego właściwego stanu 
technicznego.  

 
§ 2 

Wartość umowy:  
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:  

Część I …………………… zł brutto 
(słownie:…………………………………………………. złotych 00/100) 
 
Część II …………………… zł brutto                                                          
(słownie: ……………………………………………………. złotych 00/100) 
 

 
2. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku Nr 1, nie podlegają zmianie i obejmują 
wszystkie koszty jakie powinien ponieść Wykonawca związane z należytym 
wykonaniem umowy. 

 
§ 3 

 
Miejsce wykonania umowy:  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wskazane w § 1 do 
4 Regionalnej Bazy Logistycznej – Składu Nowogród Bobrzański 68-011 
Nowogród Bobrzański (zwanego dalej „Odbiorcą”). 
 

§ 4 
Termin wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazdy objęte zamówieniem w terminie 
do dnia …………….. 2020r.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji umowy partiami. Przez partię należy 
rozumieć co najmniej jeden kompletny i wyposażony pojazd opisany szczegółowo 
w Załączniku Nr. 2 umowy wraz z wymaganą do niego dokumentacją. 

 
§ 5 

 
Warunki odbioru jakościowego: 
1. Zamawiający zastrzega sobie, iż w jego imieniu przedstawiciel ………. 

Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (……………., tel. …………….) 
/przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości GQAR będzie nadzorować 
wszystkie wymagania jakościowe zgodnie z wymaganiami klauzuli jakościowej 
stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, podpisując oświadczenie w 
części II Świadectwa Zgodności (Certificate of Conformity – CoC) 
sporządzonego przez Wykonawcę. 
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2. „Świadectwo Zgodności” o którym mowa w ust. 1 jest dokumentem 
wymaganym w ramach systemu zapewnienia jakości przy dostawach wyrobów 
obronnych (o którym mowa w Załączniku nr 5 do Decyzji nr 126/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia jakości 
sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy). 
Dokument ten stanowi jednocześnie deklarację zgodności zdefiniowaną w art. 3 
pkt. 4 Ustawy z dnia 17.11.2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U.  
z 2018r. poz. 114), zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. ustawy. 

3. System zarzadzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-EN-ISO9001:2015. 

4. Odbioru jakościowego zgodności wykonania pojazdów z warunkami techniczno – 
jakościowymi określonymi Umową w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą 
dokonuje przedstawiciel RPW o którym mowa w ust. 1, którego nadzorowi 
podlegają wszelkie wymagania jakościowe przedmiotu umowy, zgodnie z AQAP 
2130 wyd. C wersja 1 - Załącznik nr 5. O terminie tego odbioru Wykonawca 
zawiadamia pisemnie przedstawiciela RPW z wyprzedzeniem minimum 5 dni 
roboczych. 

5. Przedstawiciel RPW przystępuje do weryfikacji jakościowej wykonanych 
pojazdów w terminie do 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego 
zgłoszenia. 

6. Dla celów określonych w ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany: 
1) przed przystąpieniem do realizacji umowy: 

a) ustalić z RPW zasady współpracy w nadzorowaniu jej jakości i zasady 
odbioru technicznego z takim wyliczeniem, aby umożliwić Odbiorcy odbiór 
pojazdów przed upływem terminu określonego w § 3. Kopię notatki ze 
spotkania ustalającą zasady współpracy Wykonawca przesyła do 
Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od jej podpisania; 

b) udostępnić przedstawicielowi RPW dokumenty niezbędne do realizacji 
procesu nadzorowania odbioru; 

2) spełnić wymagania przedstawiciela RPW dotyczące niezbędnych potrzeb 
ułatwiających realizację przez niego zadań, w szczególności: 

a) zapewnić mu środki niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu 
nadzorowania odbioru tj. pomoc potrzebną dla oceny, weryfikacji lub 
udokumentowania realizacji dostawy objętej niniejszą umową; 

b) umożliwić mu w każdy dostępny sposób dokonanie oceny zgodności 
systemu zarządzania jakością Wykonawcy z obowiązującymi procedurami 
Zamawiającego oraz zweryfikowanie zgodności jakościowej 
przeprowadzanej usługi z wymaganiami umowy; 

c) zapewnić mu możliwość weryfikowania każdego procesu, procedury kontroli i 
badań dotyczących przedmiotu umowy, dla określenia, czy Wykonawca 
spełnia (lub nie spełnia) warunki umowy; 

d) w razie potrzeby udostępnić mu przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań 
oraz personel do obsługi tych urządzeń; 

7. Pojazdy dostarczone Odbiorcy przez Wykonawcę winny być fabrycznie nowe 
wyprodukowane nie wcześniej niż  w 2020 r. 

8. Wykonawca dostarczy pojazdy na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki 
powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. 

9. Na zasadach określonych niniejszą umową Odbiorca wykonuje prawa i obowiązki 
Zamawiającego, o ile nie wykonuje ich Zamawiający, związane z: 
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1)   odbiorem ilościowym i jakościowym pojazdów dostarczonych przez 
Wykonawcę;  

2) weryfikacją tych pojazdów (jakościową i ilościową) pod względem zgodności 
z umową i braku wad. 

10. Wykonawca w terminie 2 tygodni przed dostawą pojazdów do Odbiorcy 
dokona przekazania do właściwych podmiotów dokumentów o których mowa w 
Załączniku Nr 2.1  

11. Wykonawca przed dostawą każdego pojazdu do Odbiorcy dokona jego 
rejestracji w sposób i na zasadach określonych w Załączniku Nr 2.1. Każdy 
pojazd w chwili dostawy do Odbiorcy musi posiadać dokumenty  
(tj. dowód rejestracyjny, książkę pojazdu), tablice rejestracyjne. 

12. Zamawiający zastrzega sobie, iż w jego imieniu Komisja, wyznaczona przez 
Kierownika Odbiorcy/Zamawiającego będzie dokonywać odbioru jakościowego i 
ilościowego zgłoszonej partii wyrobów w miejscu dostawy określonym w § 3 - 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 3 

13. Warunkiem dokonania odbioru przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez 
Wykonawcę wraz z wyrobami poniższego kompletu dokumentów: 

1) świadectwo zgodności (Certificate of Conformity – CoC) podpisane przez 
przedstawiciela RPW jako potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych 
zawartych w Załączniku Nr 5; 

2) egzemplarz faktury VAT (pozostaje u Odbiorcy); 
3) do każdego pojazdu – wypełnionej karty gwarancyjnej, sporządzonej wyłącznie 

w języku polskim; 
4) w przypadku dostawy obcym transportem – listu przewozowego. 

14. Z odbioru dostawy Odbiorca sporządza, w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach (Egz. Nr 1 dla Zamawiającego, Egz. Nr 2 dla Wykonawcy i Egz. 
Nr 3 Odbiorcy), „Protokół odbioru dostawy” (według wzoru określonego w  
Załączniku Nr 4) który wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 13  stanowić 
będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Wykonawcę. 
Protokół odbioru dostawy musi być podpisany przez Komisję, o której mowa w 
Załączniku nr 3 pkt 12 oraz opatrzony pieczęcią urzędową Odbiorcy. 

15. Dokumentem potwierdzającym realizację umowy będzie „Protokół odbioru 
dostawy” podpisany przez Odbiorcę i Wykonawcę, zawierający odnotowany 
dzień odbioru dostawy wyrobu. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa 
się datę wskazaną w „Protokole odbioru dostawy”. Niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi na Odbiorcę z chwilą 
jego odbioru (decyduje dzień dostawy). 

16. Przyjęcia (odbiory) pojazdów odbywać się będą w dniach roboczych od 
poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 13.00 po uprzednim (z 
wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych) zgłoszeniu /zaawizowaniu/ terminu 
dostawy Odbiorcy (na nr tel. wskazany w Załączniku nr 3). W ramach 
telefonicznego zgłoszenia Wykonawca winien wskazać ilość pojazdów objętych 
dostawą (zgodnie ze specyfikacją ilościową zawartą w Załączniku nr 5). Tego 
samego dnia Wykonawca składa Zamawiającemu awizo zawierające powyższe 
ustalenia (na fax nr 261 651 ……). 

17. Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy, która: 
1) nie została mu zaawizowana zgodnie z ust. 16; 
2) została wykonana w innym dniu niż zaawizowany lub poza godzinami 

przyjęcia wyrobów wskazanymi w ust. 16; 
3) przekracza zaawizowaną ilość pojazdów lub jest niezgodna z zaawizowanym 

asortymentem. 
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18. Odbiorca odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości określone w 
niniejszej umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w Załączniku Nr 2, 
bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony pojazd jest w 
stanie niezupełnym, wadliwy lub niezgodny  
z opisem przedmiotu umowy, brak jest właściwych dokumentów z weryfikacji 
RPW, niezarejestrowany, uszkodzony w transporcie). 

19. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy pojazdu/pojazdów uważa się za 
niedostarczone, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie. 

20. Z uwagi, iż pojazdy opisane w § 1 ust. 1 umowy zostaną przekazane do 
Użytkownika w terminie późniejszym niż termin wskazany w § 4 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dopiero po przekazaniu 
pojazdów do Użytkownika i w terminie ustalonym z Użytkownikiem, który to 
termin Użytkownik wyznaczy do końca obowiązywania gwarancji, o której mowa 
w § 6 ust. 1 umowy.     

21. Podczas przekazywania pojazdów, Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie 
szkolenie z wytypowanymi  przez Użytkownika osobami (jedna osoba na pojazd) 
w zakresie podstaw ich użytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone 
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

22.   Wykonawca po przeprowadzeniu szkolenia, w terminie do 7 dni roboczych,  
prześle do Zamawiającego „Protokół z realizacji szkolenia” – Załącznik Nr 6 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, wyłącznie w języku polskim (dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy), jeden egzemplarz.  

23. Wykonawca na 2 dni przed ustalonym terminem potwierdzi gotowość do 
przeprowadzenia szkolenia przesyłając do Użytkownika stosowne pismo faxem. 

24. W przypadku nie przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia o którym mowa w 
ust. 21 o powyższym fakcie Użytkownik powiadomi Zamawiającego w formie 
pisemnej w terminie do 7 dni roboczych. 

25. Zgodnie z decyzją nr 3/MON z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych 
określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 
dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. U. MON z dnia 07 stycznia 
2014 r., poz. 11) Wykonawca zobowiązany jest oznakować dostarczane wyroby 
kodem kreskowym. Szczegółowe zasady znakowania kodem kreskowym zawiera 
Załącznik nr 2 pkt. IV do niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
Warunki gwarancji i rękojmi oraz serwisowania: 
1. Strony termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji 

określają na: 
a) …………… miesiące gwarancji ogólnej bez limitu przebiegu na wszystkie 

elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji; 
b) minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze; 
c) minimum 36 miesięcy na perforację elementów nadwozia; 
d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon, z zachowaniem zasady montażu 

opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu1; 
e) minimum 36 miesięcy na akumulatory, z zachowaniem zasady montażu 

akumulatorów wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu. 

                                                           
1
 Dopuszcza się, że opony mogą pochodzić z roku produkcji 2019, ale nie mogą być starsze niż 12 miesięcy  

od daty produkcji podwozia pojazdów. 
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2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 

3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonych pojazdach 
i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego, jeżeli dostarczone pojazdy mają wady zmniejszające ich 
wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości 
(parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego,  
albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 

4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej pojazdu bądź innej okoliczności 
wskazanej w ust. 3 Odbiorca lub jednostka wojskowa użytkująca pojazd  
zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnego „Protokołu reklamacji” 
będącego Załącznikiem nr 8.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić naprawę gwarancyjną pojazdów w 
miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie 
do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem, że czas rozpatrzenia 
reklamacji przez Wykonawcę nie przekroczy 3 dni roboczych. Poza terenem 
krajów UE naprawa będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia 
zgłoszenia, pod warunkiem, że czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę 
nie przekroczy 3 dni roboczych. 

6. Wykonawca może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie państwa, 
do którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za 
niebezpieczne. W takim przypadku naprawa gwarancyjna może być realizowana 
przez wskazany serwis, na terenie kraju, w którym pojazd jest użytkowany lub 
poprzez wyszkolonego i uprawnionego przez producenta, wytypowanego 
przedstawiciela (przedstawicieli) Resortu Obrony Narodowej. Koszty 
związanego z jego (ich) przygotowaniem oraz koszty wyposażenia (narzędzia, 
części zamienne i materiały eksploatacyjne) pokrywa Wykonawca. 

7. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany pojazdu na nowy bezpłatnie. 
Wszelkie koszty (w tym koszty transportu) oraz opłaty związane z usługą 
gwarancyjną obciążają Wykonawcę (nawet gdyby cena wyrobu uległa zmianie). 

8. Jeżeli, z obiektywnych przyczyn, wymiana pojazdu na nowy i wolny od wad nie 
jest możliwa, Wykonawca może, za pisemną zgodą Zamawiającego dostarczyć 
inny pojazd równoważny spełniający wymagania opisane w Załączniku Nr 2.  

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast pojazdu wadliwego taki sam pojazd nowy i wolny od 
wad bądź pojazd równoważny, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego 
dostarczenia. W tym celu Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie 
gwarancyjnej (lub zbiorczym świadectwie jakości), dotyczących zakresu 
wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian okresu udzielenia gwarancji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania pojazdów w okresie 
gwarancyjnym. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje 
koszty wszystkich zużytych materiałów i części (poza elementami, które 
podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji) oraz koszty robocizny w 
zakresie planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wynikły z winy 
Użytkownika, tj. eksploatacji pojazdów niezgodnie z zasadami określonymi w 
instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych z pojazdem. Powyższe 
oznacza iż Zamawiający lub Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych 
z realizacją przeglądów, które będą wykonywane w okresie gwarancji. 

11. W kartach gwarancyjnych Wykonawca zamieści informacje o warunkach 
udzielonej gwarancji, sposobie postępowania w przypadku konieczności 
uruchomienia procedury gwarancyjnej oraz wykaz autoryzowanych stacji 
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serwisowych. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą zawierać zapisów 
ograniczających prawa uprawnionego do gwarancji, niezgodnie z zapisami 
niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności. 

12. Zamawiający może wykorzystywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady 
fizyczne pojazdów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

13. Gwarancja obowiązuje również podzespoły i usługi nabyte u kooperantów 
Wykonawcy. 

14. Wykonawca musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po 
zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. 

15. Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia niesprawności pojazdu innemu 
podmiotowi (osobie fizycznej lub prawnej), jeżeli Wykonawca nie podejmie 
działań w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym w ust. 5, a 
kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami) obciąży Wykonawcę. Zamawiający 
z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.  

16. Strony ustaliły, iż w przypadku kiedy Wykonawca umowy nie uzna zasadności 
zgłoszonej reklamacji, Odbiorca (Użytkownik) wadliwego przedmiotu umowy jest 
uprawniony do wykonania badań w laboratorium akredytowanym w danym 
kierunku badań (rzeczoznawca, instytut badawczy itp.), a wydana opinia 
traktowana będzie przez strony jako wiążące stanowisko. 

17. Koszty badania i wydania opinii poniesie strona, Odbiorca (Użytkownik) lub 
Wykonawca umowy, której ocena okaże się błędna. 

18. W przypadku potwierdzonych wad lub niesprawności, których wystąpienie może 
wynikać z zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, których wystąpienie w 
innych egzemplarzach dostarczonych pojazdów tej samej  serii produkcji jest 
wysoce prawdopodobne, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
przeprowadzenia sprawdzenia całej serii dostarczonych pojazdów. 

19. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z zapisów umowy, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie (nie 
później niż w ciągu 14 dni), powiadomić pisemnie o powyższym fakcie 
Zamawiającego oraz Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych RP w celu dochodzenia roszczeń przysługujących z tego 
tytułu. 

20. Zamawiający nie jest zobowiązany, w celu zachowania uprawnień 
gwarancyjnych, do przechowywania opakowań wyrobów. 

21. Zamawiający nie jest zobowiązany, w celu zachowania uprawnień 
gwarancyjnych, do korzystania z płatnych usług przeglądów gwarancyjnych bądź 
innych podobnych. 

22. Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie 
następuje, jeżeli Wykonawca wadę fizyczną podstępnie zataił. 

23. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej (bądź zbiorczym 
świadectwie jakości) nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego od 
postanowień ust. 1–22. Utrata, uszkodzenie bądź błędne wypełnienie karty 
gwarancyjnej/dokumentu gwarancyjnego nie powoduje utraty przez 
Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych (potwierdzeniem udzielenia gwarancji 
jest również niniejsza umowa). 

24. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości wyrobów 
niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

25. Strony termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
określają na 24 miesiące od dnia dostawy danego wyrobu.  

26. Dane kontaktowe Wykonawcy: 
Faks korespondencyjny: 
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……………………………………………………………………………………….…… 
Osoba odpowiedzialna za realizację dostaw oraz reklamacje: 
………………………………………………………………………………….………… 
Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za realizację dostaw oraz 

reklamacje: 
………………………………………………………………………………….………… 
Adres pocztowy – korespondencyjny ( w zakresie przesyłania ewentualnych 

reklamacji): 
…………………………………………………………………………………………… 

27. Zasady nadzorowania postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwa Wojskowe (RPW): 
1) RPW przystępuje do nadzorowania postępowania reklamacyjnego po 

otrzymaniu kopii protokołu (zgłoszenia) reklamacyjnego od Użytkownika / 
Odbiorcy SpW lub Zamawiającego;  

2) RPW nadzoruje działania Wykonawcy w zakresie postępowań 
reklamacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wyłącznie w jego 
obiektach. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Szefa 
RPW/Zamawiającego, po uzyskaniu zgody Dyrektora WCNJiK dopuszcza się 
udział przedstawiciela wojskowego w czynnościach realizowanych poza jego 
siedzibą;  

3) W przypadku postępowań reklamacyjnych, w ramach których realizowane są 
czynności poza obiektami Wykonawcy bez udziału RPW, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania do RPW protokołu z zakończenia 
postępowania reklamacyjnego podpisanego przez Użytkownika/ 
Odbiorcę/Zamawiającego;  

4) Przedstawiciel wojskowy monitoruje proces wyjaśniania przez Wykonawcę 
przyczyn wystąpienia niezgodności (niesprawności) będących podstawą 
reklamacji;  

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz RPW informację o występującej 
niezgodności i jej skutkach w kontekście jej wpływu na właściwości i 
bezpieczeństwo użytkowania SpW dostarczonego do Użytkowników;  

6) RPW monitoruje terminowość realizacji przez Wykonawcę postępowania 
reklamacyjnego i informuje Zamawiającego w przypadku zakłóceń;  

7) RPW ocenia działania Wykonawcy w obszarze wyjaśnienia przyczyny 
wystąpienia niezgodności (niesprawności) będących podstawą reklamacji 
oraz skuteczności korekcji i działań korygujących, a w przypadku gdy są one 
niezadowalające zgłasza żądanie podjęcia odpowiednich działań w tym 
zakresie, które mogą dotyczyć zarówno reklamowanego egzemplarza SpW, 
partii produkcyjnej* oraz egzemplarzy dostarczonych do użytkownika* (*jeżeli 
dotyczy);  

8) RPW poświadcza, że nadzorował działania Wykonawcy w ramach 
postępowania reklamacyjnego, dokonując wpisu na protokole z zakończenia 
postępowania reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do 
umowy.  

 

§ 7 
 
Warunki płatności:  
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, niezwłocznie po 

dokonaniu dostawy, egzemplarz faktury VAT zgodny ze specyfikacją podaną  
w Załączniku Nr 1 (zawierający numer umowy i numer konta bankowego 
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Wykonawcy) wraz z egzemplarzem „Świadectwa Zgodności” o którym mowa  
w § 5 ust. 1. 

2. Odbiorca dostarczy Zamawiającemu (w celu zapłaty za pojazdu/pojazdów) w 
terminie 7 dni od dnia dostawy następujące dokumenty, zszyte razem: 
1) oryginał i kopię dokumentu ewidencji ilościowo-wartościowej (PZ lub 

OT); 
2) Egz. Nr 1 „Protokół odbioru dostawy” o którym mowa w ust. 14, 

3. Zapłata za dostarczone pojazd/pojazdy nastąpi w formie polecenia przelewu  
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy,  
w terminie 30 dni od dnia spełnienia przez Wykonawcę świadczenia ujętego  
w fakturze VAT i dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów 
wymienionych w ust. 1. Dniem spełnienia przez Wykonawcę świadczenia 
ujętego w fakturze jest dzień dostawy, o którym mowa w pkt. 5 Załącznika nr 3 
do niniejszej umowy.  

4. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury 
VAT bez wymaganych dokumentów Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, 
a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz dostarczenia wymaganych w umowie 
dokumentów. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej 
faktury VAT oraz kompletu dokumentów - termin płatności faktury, o którym mowa 
w ust. 2 - nie biegnie. 

5. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w fakturze, które podlegają 
zmianie poprzez wystawienie noty korygującej (m.in.: nazwa podmiotu, błąd w 
NIP) Zamawiający wystawi notę korygującą i prześle Wykonawcy do akceptacji. 
Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygującej, 
akceptującej naniesione poprawki termin zapłaty faktury nie biegnie. 

6. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zobowiązuje się nie 
dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego, a 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

7. Dane płatnika: 4 Regionalna Baza Logistyczna, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28,  
NIP: 896-000-49-52. 

 
§ 8 

 
Kary umowne: 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i w wysokościach: 
1) 10 % wartości brutto niedostarczonych pojazdów, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca; 
2) 10 % wartości brutto niedostarczonych pojazdów, gdy od umowy odstąpi 

Wykonawca bądź gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy; 

3) 0,5 % wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie określonym w § 3 - 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % 
wartości brutto umowy (§ 2); 

4) 0,5 % wartości brutto pojazdu/pojazdów zawierającego wadę – za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od 
wad bądź równoważnego w miejsce wadliwego (§ 6 ust. 5). 
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5) 0,1% wartości brutto pojazdów pozostających w depozycie - za każdy dzień 
depozytu określony w Załączniku Nr 3 pkt 9. 

6) 0,1% wartości brutto pojazdów pozostających na stanie danego Użytkownika 
u którego powinno zostać przeprowadzone szkolenie - za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki lub opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia w terminie 
wskazanym w § 5 ust. 21 umowy. 

2. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od szkody poniesionej przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający może żądać zastrzeżonych kar umownych również w sytuacji, gdy 
przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są 
okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania od 
Wykonawcy, na zasadach ogólnych odpowiedzialności cywilnej.  

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia 
wszelkich należnych roszczeń wskazanych w ust. 1. Potrącenie następuje na 
podstawie noty obciążeniowej. 

 
§ 9 

Prawo odstąpienia: 
1. W przypadku niewykonania, przez Wykonawcę, dostawy w terminie określonym 

zgodnie z § 4 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości 
umowy lub niewykonanej jej części bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania 
terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 1. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie do  sześciu miesięcy od upływu terminu realizacji umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. O fakcie odstąpienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem oraz w dniu odstąpienia na nr fax określony w § 6 ust. 
26. 

 
§ 10 

Zabezpieczenie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w 
wysokości 2 % maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia  tj. …………………. zł 
(słownie: …………………………………. złotych 00/100) zostanie wniesione w 
formie ……………................................... W przypadku wyboru formy pieniężnej 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie przelewu na rachunek bankowy 
Zamawiającego Nr 55 1010 1674 0030 2713 9120 1000. 

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń o 
zapłatę, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych 
wskazanych w § 8. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia wszelkich roszczeń 
wskazanych w ust. 2 z zastrzeżeniem § 8 ust. 6. 

4. Potrącenie wszelkich roszczeń wskazanych w ust. 2 następuje z wniesionego 
zabezpieczenia przez Wykonawcę lub z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Potrącenie z zabezpieczenia wpłaconego w formie pieniężnej następuje na 
podstawie noty obciążeniowej a z gwarancji na podstawie wystosowanego 
żądania zapłaty. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
umowy  i uznania jej za należycie wykonaną. 

7. Za prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający przyjmuje: 
1)  wykonanie dostawy lub wszystkich dostaw jeżeli przewidziano 

dostawę partiami; 
2)  potwierdzenie w „Protokole z realizacji umowy”, (dokument wewnętrzny 

Zamawiającego) który Zamawiający sporządza w terminie 14 dni od 
zrealizowania umowy przez Wykonawcę wykonanie umowy w sposób 
należyty lub też wskazuje w nim uchybienia jakich dopuścił się 
Wykonawca przy wykonaniu umowy. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gwarancji bankowej, 
ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej bądź innego dozwolonego zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych (czego dowodem jest oryginał dokumentu), winno ono 
być: 

1) udzielone bezwarunkowo i nieodwołalnie na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez 
Wykonawcę; 

2) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego; 
3) ważne do dnia 31.12.2020 r.  

9. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany terminu realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu przedłożyć dokument 
potwierdzający przedłużenie u Gwaranta terminu końcowego obowiązywania 
gwarancji pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania aneksu 
lub złożyć zabezpieczenie w innej formie.    

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w formach: 
1) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 
2) ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami, 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o: 
1) koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy; 
2) potrąconą, zgodnie z naliczeniem, kwotę roszczeń wskazanych w ust. 2 

(jeżeli dotyczy). 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w formach: 

1) Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 
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2) Ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) Ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

13.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami, 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o: 
1) koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy; 
2) potrąconą, zgodnie z naliczeniem, kwotę roszczeń wskazanych w ust. 2 

(jeżeli dotyczy). 
§ 11 

 
Zmiana treści umowy: 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 

2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą: 
1) zmiana odbiorcy, miejsca dostawy oraz symboli (numery ewidencyjne, 

katalogowe itp.) wskazanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze 
wskazaniem właściwej instytucji wojskowej wynikająca z potrzeb Sił 
Zbrojnych albo organu realizującego wojskowy odbiór (jeżeli dotyczy). 

2) zmiana parametrów jakościowo technicznych przedmiotu zamówienia - 
w przypadku, gdy zmiany te będą neutralne albo korzystniejsze dla 
Zamawiającego, 

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób 
proporcjonalny), gdy: 
a) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji,  

podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę 
w terminie 10 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z 
dokumentacją potwierdzającą, że miało to bezpośredni wpływ na 
wykonanie umowy. 

b) wystąpią inne zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie 
procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a 
zmiana taka leży w interesie Zamawiającego. 

4) zmiana wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. 
VAT) jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
– zgodnie ze zmienionymi przepisami. 

5) obniżenie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym 
czasie za jego zgodą (np. na podstawie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego zmian parametrów jakościowo technicznych) 

6) inne postanowienia umowy – jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze 
zmianą przepisów prawa, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony 
Narodowej, zmianą wytycznych lub decyzji przełożonych Zamawiającego, 
poleceniami  przełożonych Zamawiającego, o ile powyższe zmiany mają 
wpływ na wykonanie zawartej umowy. 

7) zmiana przedmiotu umowy, na pojazd o parametrach lepszych – w 
każdym czasie, pod warunkiem, że cena pojazdu nowego nie przekroczy cen 
jednostkowych netto określonych umową a warunki gwarancji nie ulegną 
pogorszeniu. 
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8) zmiana pojazdów – gdy którykolwiek z pojazdów, których dostarczenie 
stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku, pod warunkiem, że 
pojazd zamienny będzie równoważny z wymaganym przez Zamawiającego, 
spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz pod warunkiem, że cena nie 
przekroczy cen jednostkowych netto i wartości umowy, a warunki gwarancji 
nie ulegną pogorszeniu. 

3. W celu dokonania zmian zapisów umowy, wnioskowanych przez Stronę,  
zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy 
wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla 
Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane  
w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu 
oraz w toku wykonania umowy. 

2. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 zamieszczona została w 
Załączniku nr 7  do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE  2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury 
udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania 
umowy. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących 
dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej 
umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy 
wykorzystaniu  środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do 
ryzyka naruszenia praw osób fizycznych. 

5. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 
1 i ust. 3 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego 
do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub do czasu 
zakończenia trwałości projektu. 

 
 § 13 

 
Postanowienia końcowe: 
1. Wykonawca w kontaktach z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować się do 

wytycznych, zawartych w Decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami 
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(Dz. Urz. MON z dnia 14 lipca 2017 roku, poz. 157), a które Zamawiający jest 
obowiązany stosować. 

2. Osoby biorące udział w realizacji dostawy powinny posiadać obywatelstwo 
polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać 
pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren 
chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania 
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. 
poz.18). 

3. W przypadku realizacji dostawy z wykorzystaniem osób nie posiadających 
obywatelstwa polskiego Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia o tym fakcie Odbiorcy oraz Zamawiającego w terminie minimum 
21 dni przed planowaną datą dostawy, z podaniem: 

 Imienia i Nazwiska; 

 Imienia ojca; 

 Narodowości; 

 Rodzaju i nr dokumentu tożsamości (nr paszportu); 

 Marki i typu pojazdu; 

 Numeru rejestracyjnego pojazdu. 
Wyżej wymienione dane, są niezbędne do sporządzenia i skierowania  
do odpowiedzialnych służb przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie 
pozwolenia jednorazowego wymienionego w ust. 2. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy przedstawiciela Wykonawcy i 
środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w 
Jednostce Wojskowej w czasie realizacji dostawy do Odbiorcy zgodnie z 
wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 
z 2018, poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb 
Dyżurnych" oraz procedur związanych z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.742 z późn. zm.). 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Integralną częścią umowy są: 
     -  Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy 

      -   Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu umowy 
          - Załącznik Nr 2.1 - WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 

                        - Załącznik nr 2.1.1 – Karta informacyjna 
               - Załącznik nr 2.1.2 – Karta certyfikacyjna 
               - Załącznik nr 2.1.3 – Formularz pojazdu wojskowego do                                         
                                                               wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń 
(MLC)  
                                         - Załącznik nr 2.1.4 – Arkusz Analizy Ryzyka 
      - Załącznik Nr 3 – Warunki dostawy i odbioru 
      - Załącznik Nr 4 – Protokół odbioru dostawy 
 - Załącznik Nr 5 - Klauzula jakościowa nr 16/4RBLog/2020 
      - Załącznik Nr 6 – Protokół z realizacji szkolenia 
      - Załącznik Nr 7 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
      - Załącznik Nr 8 - Protokół reklamacji 
      - Załącznik Nr 9 – Protokół z zakończenia postępowania reklamacyjnego 
7. W przypadku gdy postanowienia zawarte w Załącznikach pozostają w 
sprzeczności                    z zapisami niniejszej umowy bądź zapisy zawarte w 
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załącznikach wzajemnie się wykluczają należy je interpretować tak aby możliwa była 
realizacja umowy w jak największym zakresie. W wyżej opisanych albo podobnych 
przypadkach stanowisko Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące. 
8. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości co do wykładni treści umowy Strony ustalają,  
że w przypadku, gdyby jakakolwiek część umowy okazała się nieważna, została 
uznana za nieważną lub w inny sposób obciążona była wadliwością prawną, 
pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i wiążą strony (klauzula 
salwatoryjna). 

9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i innych 
powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

10. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z 
przeznaczeniem: 

– egz. Nr 1 – dla Zamawiającego; 
– egz. Nr 2 – dla Wykonawcy. 

 
 

       WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY  
 
 
………………………….                                                       ..………………………….                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

 

 
Załącznik nr 1…. 
do umowy nr …… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz cenowy dostawy wyrobów zgodny z ofertą z dnia ……… . (dokument w 
załączeniu) 

 
(Załączyć formularz ofertowy Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 1 wzoru umowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY  
 
 
………………………….                                                       ..………………………….                                                        
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Załącznik Nr 2 

do Umowy Nr …… 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
 

I. SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA: 
 

Zgodnie z załącznikiem asortymentowym do wniosku o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 
 
II. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNE (WET): 

1. Dostarczane wyroby powinny być zgodne, pod względem WYMAGAŃ 
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH (WET) NA POJAZDY SAMOCHODOWE 
CZTEROKOŁOWE TYPU QUAD zawartych w Załączniku nr 2.1 do niniejszej 
umowy z wyszczególnionymi w pkt.  I oraz w dokumentacji technicznej 
producenta. 

2. Dostarczane wyroby muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta - powinny być nowe, 
nieużywane, nieregenerowane i w kategorii I-ej, wyprodukowane nie wcześniej niż 
w 2019 roku,  spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji 
technicznej producenta na dany wyrób.  

 
III WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAKOWANIA KODEM KRESKOWYM 

WYROBÓW:  
1. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być znakowane kodem 

kreskowym  
w systemie GS1zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w 
zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu 
obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 07 stycznia 2014 r., poz. 11)  i posiadać 
nr GTIN wraz ze stosowną symboliką kodu kreskowego dla wyrobów 
detalicznych. 

2. W przypadku gdy wyroby nie są oznaczone nr GTIN, Wykonawca wystawi i 
dostarczy wraz  
z wyrobem  dodatkową etykietę logistyczną GS1-128 z użyciem IŻ,  która 
powinna spełniać wymagania opisane w  § 4 pkt. 4 ppkt.5 załącznika do decyzji 
3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku i zawierać: 

- SSCC jednostki logistycznej z IZ 00; 
- GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01; 
- data produkcji z IZ 11; 
- numer seryjny (egzemplarza )  z IZ 21; 
- data gwarancji producenta lub data ważności z IZ 17 (jeżeli występuje) 
- numer patii z IZ 10 ( jeżeli występuje); 

            oraz dodatkowo: 
- Jednolity Indeks Materiałowy (JIM) przekazany przez Zamawiającego 

Wykonawcy w okresie realizacji umowy odpowiednio dla wyrobów; 
- Unikalny numer magazynowy NATO NSN ( ang. NATO Stock Number) – o 

ile został nadany. 
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3. Wykonawca wypełni Karty Wyrobów (w pkt. B do D), których wzór określa 
załącznik nr  
4 do decyzji 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.  

4. Sprzedawca prześle Zamawiającemu wypełnione Karty Wyrobów w postaci 
elektronicznej (format EXCEL) na adres emaile Odbiorcy:  
nowogrod.b@ron.mil.pl minimum 2 tygodnie przed planowanym 
dostarczeniem wyrobów do Odbiorcy.  

5. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego i Odbiorcę (fax nr: 261 651 
167 i 261 681 222) o każdorazowym przesłaniu kart wyrobu na wskazany 
adres emaile w pkt. 4.  

6. Zamawiający nie  wymaga od Wykonawcy przesłania Kart Wyrobów, o których 
mowa w pkt. 3, w przypadku gdy Wykonawca w ramach dostaw w latach 
poprzednich przesłał Karty Wyrobów na wyroby będące przedmiotem 
niniejszej umowy, pod warunkiem że pochodzą  
od tego samego producenta (poddostawcy). O fakcie tym Wykonawca  
poinformuje pisemnie Zamawiającego i Odbiorcę (fax nr: 261 651 167 i 
261 681 222) wyszczególniając pozycje wyrobów których przedmiotowa 
sprawa dotyczy. 

 
 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 ………………………………….       ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nowogrod.b@ron.mil.pl
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Załącznik Nr 2.1  
do Umowy Nr …….. 

 
 

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET) 

NA POJAZDY SAMOCHODOWE CZTEROKOŁOWE TYPU QUAD 

(kategoria pojazdu: L7e-B1 – zakup w 2020 r.) 

I. Wymagania ogólne. 

1. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa pojazdów samochodowych 

czterokołowych typu QUAD (w dalszej części WET zamiennie użyto określenia 

„pojazd”), które muszą spełniać wymagania określone w: 

a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.); 

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie 

rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów 

należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2026 z późn. zm.); 

d) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 

samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów 

samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów 

wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1828); 

e) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013  

z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów 

dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców; 

f) decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r.  

w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem 

kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. 

2. Przed przekazaniem pojazdów Zamawiającemu, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć do Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia 

Sił Zbrojnych (SSCz.-Sam. IWsp SZ) na płycie CD: 

a) odpis lub wyciąg świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE; 

b) zdjęcia2 pojazdu w rzutach: przód, tył, przód – lewy bok; 

                                                           
2 Zdjęcia muszą być wykonane na zewnątrz lub w pomieszczeniu, na jednolitym tle, 
bez innych przedmiotów w pobliżu pojazdu. 
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c) wykaz czynności obsługowych realizowanych w ramach planowych przeglądów 

technicznych pojazdów oraz części zamiennych i środków materiałowych,  

w tym materiały pędne i smary (mps), niezbędnych do ich wykonania; 

Przeglądy techniczne – określone przez producenta czynności obsługowe, 

które należy wykonać w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdów  

w sprawności technicznej. 

d) wypełnioną Kartę Informacyjną stanowiącą załącznik do przedmiotowych WET; 

e) wypełnioną Kartę Certyfikacyjną sprzętu do transportu powietrznego United 

States Air Force (USAF) stanowiącą załącznik do przedmiotowych WET; 

f) książkę gwarancyjną; 

g) katalog części zamiennych spełniający poniższe wymagania: 

 opracowany w języku polskim,  

 umożliwiający wyszukiwanie części zamiennych wg. grup (zespołów 

funkcjonalnych pojazdu) oraz numerów katalogowych, 

 zawierający dane dotyczące akumulatorów, kół pojazdu i ogumienia, 

 zawierający rysunki, numery katalogowe części zamiennych pojazdu  

oraz ich NATO Stock Number (dla wyrobów już skodyfikowanych zgodnie  

z systemem kodyfikacyjnym NATO – NATO Codification System); 

UWAGA: 

Dopuszcza się dostarczenie katalogu w wersji on-line z hasłem dostępowym  

pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych wymagań: 

 dostarczenia bezpłatnego hasła on-line w całym cyklu życia pojazdów,  

do czasu ich wycofania z eksploatacji, 

 potwierdzenia przez producenta pojazdów o bezpłatnej aktualizacji haseł 

dostępowych do katalogu on-line, w całym cyklu życia pojazdów, do czasu  

ich wycofania z eksploatacji, 

 potwierdzenia przez producenta pojazdów, iż hasło dostępowe do katalogu  

on-line będzie obowiązywało dla nieograniczonej liczby końcowych 

użytkowników w Siłach Zbrojnych RP. 

h) wykaz przyrządów pomiarowych wraz z częstotliwością ich kontroli 

metrologicznej3. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od SSCz.-Sam. IWsp SZ pisemnej 

informacji, że dostarczona dokumentacja spełnia wymagania określone w pkt. 2. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dodatkowo 5 (pięciu) katalogów 

części zamiennych (po jednym egz.) w formie wydruku i płycie CD z rozdziałem  

dla: 

                                                           
3 Instrukcja działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01, 
stanowiąca załącznik do decyzji nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 
25 czerwca 2015 r. 
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a) 1. Regionalna Baza Logistyczna (RBLog) w Wałczu – ul. Ciasna 7, 78-600 

Wałcz; 

b) 2. RBLog w Warszawie – ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa; 

c) 3. RBLog w Krakowie – ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków; 

d) 4. RBLog we Wrocławiu – ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław; 

e) Skład 3. RBLog w Stężycy – ul. Dęblińska 149, 08-540 Stężyca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dla Wojskowego Instytutu Techniki 

Pancernej i Samochodowej (WITPiS) w Sulejówku, formularza danych pojazdu 

wojskowego do wyznaczenia Wojskowej klasy obciążenia (MLC) na pojazdy 

kołowe stanowiącego załącznik do przedmiotowych WET4. 

6. Przed przekazaniem pojazdów Zamawiającemu, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć do Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych  

i Ubezpieczeń Komunikacyjnych „Zaświadczenie o wyznaczeniu klasy MLC  

dla pojazdu wojskowego” wystawione przez WITPiS w Sulejówku, celem  

jej wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

7. Pojazdy powinny być dostosowane do eksploatacji z użyciem paliw, olejów, 

smarów i płynów specjalnych spełniających stosowne Normy Obronne (NO) na 

wyrób. Wszystkie układy i punkty smarne powinny być fabrycznie napełnione 

produktami zgodnymi z NO (informacji na temat produktów spełniających NO 

udziela Zakład MPS w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych – tel. 

261 851 400). Informacji  

na temat NO oraz same NO można uzyskać w Wojskowym Centrum Normalizacji, 

Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK)5, szacunkowy koszt 2 zł za stronę. W instrukcji 

obsługiwania lub użytkowania muszą być stosowane oznaczenia kodowe smarów  

i płynów specjalnych zgodnie z NO. Dla produktów MPS, nieposiadających NO  

na wyrób, dopuszcza się stosowanie innej normy (producenta/dostawcy) na ten 

wyrób. Wykaz produktów mps musi być zawarty w dokumentacji pojazdów  

(np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem, że ich stosowanie nie narusza 

uprawnień gwarancyjnych (dotyczy produktów niespełniających NO). 

II. Wymagania odnośnie warunków eksploatacji. 

1. Pojazdy muszą być zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadań 

transportowych po drogach twardych6, gruntowych oraz po bezdrożach7  

w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru 

Europy. 

                                                           
4 Dotyczy pojazdów, które nie posiadają dotychczas wyznaczonej klasy MLC.  
5 www.wcnjk.wp.mil.pl. 
6 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym. 
7 Tereny bez wyznaczonych dróg, tereny poligonowe, wertepy itp. 

http://www.wcnjk.wp.mil.pl/


 

 

22 

 

 

2. Pojazdy muszą być przystosowane do przechowywania w garażach ogrzewanych, 

nieogrzewanych (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których 

nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła) oraz na wolnym 

powietrzu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu czynności obsługowych 

oraz materiałów, jakich należy używać, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 

powłok lakierniczych, poszycia pojazdów oraz elementów gumowych przez okres 

10 lat eksploatacji w powyższych pomieszczeniach. 

4. Pojazdy muszą być przystosowane do przechowywania zgodnie z „Instrukcją  

o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego DD/4.22.8” bez przeprowadzenia dodatkowych zabiegów 

konserwacyjnych. 

III. Wymagania odnośnie gotowości do realizacji zadań.  

Pojazdy powinny mieć zastosowane rozwiązania umożliwiające uruchomienie 

silnika w temperaturze otoczenia poniżej -5 ºC (np. zabezpieczenie akumulatora 

przed ochłodzeniem, zwiększona ilość dawki paliwa – tzw. „ssanie”). 

IV. Wymagania dotyczące transportowalności. 

Pojazdy muszą posiadać z przodu i z tyłu miejsce do mocowania liny/taśmy 

holowniczej umożliwiające ich ewakuację przy masie rzeczywistej równej 

dopuszczalnej masie całkowitej. W dokumentacji przekazanej wraz z pojazdami 

muszą być zawarte informacje na temat miejsc mocowania liny holowniczej. 

V. Wymagania dotyczące ochrony i maskowania. 

1. Elementy pojazdów muszą być zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane  

z materiałów odpornych na oddziaływanie czynników środowiskowych. 

2. Elementy pojazdów muszą być wykonane z materiałów i w technologii 

zapewniającej skuteczną i trwałą ochronę antykorozyjną. Zastosowane materiały  

i metody zabezpieczenia antykorozyjnego muszą być zgodne z normami 

fabrycznymi producenta pojazdów. 

3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego pojazdów w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) (w celu 

zachowania warunków gwarancji przed rozpoczęciem użytkowania), wykonawca 

wykona powyższe na własny koszt. 

4. Nadwozie pojazdów musi być pomalowane lakierem matowym lub półmatowym8  

w kolorze ciemnozielonym lub czarnym z palety kolorów RAL.  

                                                           
8 Poziom połysku 0-15 GU (Gloss Unit) dla geometrii pomiarowej 60° zgodnie z PN-
EN ISO 2813 Farby i Lakiery. Oznaczenie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 
stopni i 85 stopni. 
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5. Elementy podwozia9, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych  

w kolorze czarnym10 nie muszą być przemalowywane. 

6. Elementy takie jak oznakowanie marki i modelu (fabrycznie: srebrne i błyszczące) 

nie muszą być przemalowane. 

7. Kolor obręczy kół – ciemnozielony lub czarny mat lub półmat11. 

8. Ewentualne odstępstwo od wymagań ujętych w pkt. 4 ÷ 7 należy wcześniej 

uzgodnić z Zamawiającym, przed złożeniem oferty. 

VI. Wymagania dotyczące trwałości i niezawodności. 

1. Konstrukcja pojazdów i technologia ich wykonania musi zapewniać przebieg,  

co najmniej 100 000 km bez wykonywania planowych czynności naprawczych 

(dotyczy napraw przewidzianych w przewodnikach technologicznych producenta 

pojazdów, wynikających z wykonania określonego przebiegu) lub wymiany 

mechanizmów lub elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie 

normalnej eksploatacji.  

Zapis powyższy wynika z konieczności określenia planowanej docelowej normy 

użytkowania pojazdów w Siłach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert 

zapis ten powinien być potwierdzony przez uczestnika postępowania o 

zamówienie publiczne, jednak nie pociąga to wymogu udzielenia gwarancji na 

określoną docelową wielkość przebiegu lub ponoszenia odpowiedzialności za 

wykonanie naprawy mechanizmów i elementów, po okresie gwarancyjnym 

określonym w część VIII przedmiotowych WET. 

Za elementy, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji uznać 

należy minimum: elementy cierne mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzęgła, 

elementy zawieszenia pojazdu, elementy tapicerskie, żarówki i bezpieczniki. 

2. Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdów muszą być szczegółowo 

zdefiniowane w instrukcji obsługiwania lub w książce gwarancyjnej, jednakże 

ostateczne rozwiązanie leży w gestii wykonawcy umowy. 

3. W pojazdach powinny być stosowane paliwa, oleje, smary i ciecze robocze 

wielosezonowe. Zaleca się stosowanie możliwie najmniejszej liczby rodzajów tych 

materiałów. 

                                                           
9 W tym elementy osprzętowe ramy, śruby i nakrętki w ramie, zderzaku, tarczach kół 
pojazdów, mostach napędowych oraz elementy układu wydechowego. 
10 Dotyczy również odcieni koloru czarnego np. kolor grafitowy (opisywany jako 
„szaroczarny”). 
11 Poziom połysku 0-15 GU (Gloss Unit) dla geometrii pomiarowej 60° zgodnie z PN-
EN ISO 2813:2014-11 „Farby  
i Lakiery. Oznaczenie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni.” 
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VII. Obsługiwanie. 

1. Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze, niż co 1 500 km12  

lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu  

w km lub w mth). Dopuszcza się zmiany w systemie obsługowym jedynie w fazie 

docierania pojazdu. 

2. Zakres, częstotliwość oraz podział kompetencji w ramach realizacji 

poszczególnych obsług technicznych (użytkownik – ASO) musi być szczegółowo 

zdefiniowany  

w instrukcji obsługiwania lub w książce gwarancyjnej, jednakże ostateczne 

rozwiązanie leży w gestii wykonawcy umowy. 

3. Pojazdy muszą być wyposażone w komplet narzędzi13 (w opakowaniu ochronnym)  

i przyrządy umożliwiające przeprowadzenie samodzielnie przez kierowcę  

w warunkach drogowych prac w zakresie obsługiwania bieżącego i wykonania 

prostych napraw. 

 Warunki drogowe – okoliczności, w których kierowca pojazdu nie mając 

dostępu do stacjonarnej bazy obsługowo-naprawczej musi wykonać 

samodzielnie wszystkie czynności obsługiwania bieżącego lub proste naprawy  

z wykorzystaniem narzędzi znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. 

 Obsługiwanie bieżące – czynności określone w instrukcji obsługiwania  

lub użytkowania pojazdu, które musi wykonać kierowca przed, w czasie  

i po zakończeniu jego użytkowania. 

 Proste naprawy – czynności, które może wykonać samodzielnie kierowca, 

wymiana np. żarówki oświetlenia zewnętrznego, uszkodzonego koła, 

przepalonego bezpiecznika instalacji elektrycznej. 

4. Wraz z pojazdami wykonawca dostarczy dla każdego z nich zestaw zapasowych 

żarówek i bezpieczników zastosowanych w dostarczanych pojazdach. 

5. Pojazdy muszą być przystosowane do mycia w myjniach samochodowych 

bezdotykowych lub przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych.  

W dokumentach przekazanych użytkownikowi muszą być zamieszczone 

informacje na temat czynności, które należy wykonać przed myciem pojazdu (np. 

złożenie  

lub zdemontowanie niektórych elementów), w celu nie dopuszczenia do jego 

uszkodzenia. 

                                                           
12 Wliczając przepracowane mth. Należy przyjąć, zgodnie z „Katalogiem norm 
eksploatacji techniki lądowej DU-4.22.13.1” sygn. Logis 23/2014, że 1 mth pracy = 25 
km przebiegu. 
13 Komplet narzędzi i przyrządów, w jaki mają być wyposażone pojazdy musi 
umożliwiać przeprowadzenie samodzielnie przez kierowcę prac na drodze, których 
przykłady podano w przedmiotowym punkcie w WET. Kompletacja zestawu narzędzi 
i przyrządów leży w gestii wykonawcy umowy. 



 

 

25 

 

 

VIII. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe. 

1. Pojazdy muszą posiadać gwarancję: 

a) minimum 24 miesiące gwarancji ogólnej bez limitu przebiegu na wszystkie 

elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji; 

b) minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze; 

c) minimum 36 miesięcy na perforację elementów nadwozia; 

d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon, z zachowaniem zasady montażu 

opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu14; 

e) minimum 36 miesięcy na akumulatory, z zachowaniem zasady montażu 

akumulatorów wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania pojazdów w okresie 

gwarancyjnym15. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej, obejmuje 

koszty wszystkich zużytych materiałów, części16 oraz koszty robocizny poniesione  

w czasie realizacji planowych przeglądów technicznych a także napraw, które  

nie wynikły z winy użytkownika, tj. eksploatacji pojazdów niezgodnie z zasadami 

określonymi w instrukcji obsługiwania lub użytkowania, jednakże ostateczne 

rozwiązanie leży w gestii wykonawcy umowy.  

3. Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi około 10 000 km  

na egzemplarz sprzętu. 

4. Wykonawca musi zapewnić naprawę gwarancyjną pojazdów w miejscu 

uzgodnionym z użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie do 14 dni  

od przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem, że czas rozpatrzenia reklamacji przez 

wykonawcę nie przekroczy 3 dni roboczych. Poza terenem krajów UE naprawa 

będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem, 

że czas rozpatrzenia reklamacji przez wykonawcę nie przekroczy 3 dni roboczych. 

Wykonawca może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie państwa,  

do którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za niebezpieczne.  

W takim przypadku naprawa gwarancyjna może być realizowana przez wskazany 

serwis, na terenie kraju, w którym pojazd jest użytkowany lub poprzez 

wyszkolonego i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela 

(przedstawicieli) resortu obrony narodowej. Koszty związane z jego (ich) 

przygotowaniem oraz wyposażenia (narzędzia, części zamienne i materiały 

eksploatacyjne) pokrywa wykonawca. 

                                                           
14 Dopuszcza się, że opony mogą pochodzić z roku produkcji 2019, ale nie mogą być 
starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji podwozia pojazdów. 
15 Poprzez powyższy zapis należy rozumieć możliwość realizacji przedmiotowego 
wymagania w każdej ASO producenta pojazdu w Polsce. 
16 Poza elementami, które podlegają zużyciu w czasie normalnej eksploatacji. 
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IX. Ogólne wymagania konstrukcyjne. 

1. Silnik – czterosuwowy, dwucylindrowy o pojemności minimum 800 cm3  

z zapłonem iskrowym (PI) lub samoczynnym (CI) chłodzony cieczą, spełniający 

normę emisji spalin minimum Euro 4. Ze względu na fakt, że faktyczna pojemność 

pojazdów oznaczonych handlowo „800” może być mniejsza, dopuszczam 

przyjęcie  

w stosunku do wymaganej minimalnej pojemności maksymalnej tolerancji  

o wielkości „-5%”). 

2. Napęd – 2x4/4x4 elektrycznie zmienny. 

3. Skrzynia biegów – automatyczna (z biegiem wstecznym). 

4. Zawieszenie – niezależne przód i tył. 

5. Blokada mechanizmu różnicowego – minimum przedni dyferencjał. 

6. Pojazdy muszą być wyposażone we wspomaganie kierownicy. 

7. Zbiornik paliwa – minimum 15,5 l. 

8. System hamulcowy – tarczowy hydrauliczny (pokonywanie przeszkód wodnych). 

9. Pojazdy muszą być wyposażone w następujące rodzaje układów hamulcowych:  

a) hamulec roboczy; 

b) hamulec awaryjny; 

c) hamulec postojowy. 

10. Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznego włączanie się 

oświetlenia i dodatkowo należy wskazać możliwość dezaktywacji przedmiotowego 

systemu. 

11. Wymagane wskaźniki – pojazdy powinny posiadać minimum:  

a) prędkościomierz; 

b) licznik przebytej drogi; 

c) licznik przebiegu dziennego; 

d) obrotomierz; 

e) licznik motogodzin; 

f) kontrolkę świateł; 

g) wskaźnik przełożenia; 

h) wskaźnik poziomu paliwa; 

i) kontrolkę kierunkowskazów; 

j) kontrolkę pracy silnika; 

k) kontrolkę blokady mechanizmu różnicowego; 

l) kontrolkę rodzaju załączonego napędu; 

m) zegar. 

12. Pojazdy muszą być wyposażone w wyciągarkę elektryczną o mocy minimum  

0,7 kW z linką stalową o średnicy nie większej niż 6 mm i długości minimum 15 m  
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z hakiem (lub z zabezpieczeniem) o uciągu minimum 1 300 kg, sterowaną 

elektrycznie (wyposażoną w przewód do zdalnego sterowania wyciągarką).  

13. Zderzaki rurowe, przedni i tylny, wykonane z rur stalowych o minimalnej średnicy 

zewnętrznej wynoszącej 38 mm. 

14. Pokrowiec na pojazdy w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. 

15. Zaczep kulowy do holowania przyczepy17, spełniający wymagania regulaminu  

nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(EKG ONZ) „Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów 

sprzęgających zespołów pojazdów.”, który powinien wytrzymywać siłę zarówno 

ciągnącą, jak i ściskającą równą, co najmniej połowie ciężaru wynikającego  

z dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 

16. Minimalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może  

być mniejsze niż 25 kg. W instrukcji obsługiwania lub użytkowania pojazdów 

muszą być podane następujące dane:  

a) maksymalne obciążenie urządzenia sprzęgającego; 

b) miejsce mocowania tego urządzenia do konstrukcji pojazdu; 

c) maksymalną odległość punktu sprzęgnięcia od osi tylnej pojazdu. 

17. Ogumienie – radialne lub diagonalne z bieżnikiem terenowym na felgach  

ze stopów lekkich. 

18. Korki gwintowe otworów wlewowych i spustowych zespołów układu napędowego 

muszą być przystosowane do jednego rozmiaru klucza (dopuszcza  

się zastosowanie korków różnych wymiarów pod warunkiem dostarczenia w 

ramach wyposażenia dodatkowego kompletu kluczy do obsługi ww.). 

19. Pojazdy muszą być wyposażone w minimum jeden zamykany na kluczyk 

wodoszczelny schowek na rzeczy osobiste kierowcy lub na dokumenty. 

20. Pojazdy muszą być przystosowane do montażu gąsienicowych zestawów 

konwersyjnych. 

X. Wymagania w zakresie wymiarów gabarytowych oraz masy. 

1. Maksymalna masa pojazdu bez obciążenia – 400 kg. 

2.   Maksymalna szerokość pojazdu całkowita – 1,40 m. 

3. Maksymalna długość pojazdu całkowita – 2,50 m. 

4. Maksymalna wysokość pojazdu całkowita – 1,50 m. 

5. Minimalny prześwit poprzeczny pojazdu – 0,24 m. 

6. Pojazdy muszą być fabrycznie przystosowane do przewożenia 2 osób. 

7. Pojazdy muszą być wyposażone w bagażniki (przedni i tylni) i umożliwiać 

przewożenie ładunków rozmieszczonych na bagażnikach: 

a) przedni bagażnik – minimum 40 kg; 

                                                           
17 Minimalna dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy – 135 kg. 
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b) tylni bagażnik – minimum 90 kg (łącznie z naciskiem na hak holowniczy). 

XI. Wymagania w zakresie dodatkowego wyposażenia. 

1. Pojazdy muszą być wyposażone w: 

a) dwa lusterka wsteczne + lusterko wsteczne zapasowe; 

b) elektroniczne zabezpieczenie uniemożliwiające niepowołane uruchomienie 

silnika – immobiliser lub rozwiązanie równoważne18; 

c) zabezpieczenie mechaniczne przed kradzieżą; 

d) komputer pokładowy z funkcją „Check Control”19; 

e) skrzynię ładunkową tylną z tworzywa sztucznego z zestawem do szybkiego 

montażu na tylnym bagażniku; 

f) torbę dopasowaną do przedniego bagażnika; 

g) dodatkowy reling przedniego bagażnika z prześwitem minimum 100 mm  

i maksimum 180 mm; 

                                                           
18 Rozwiązanie równoważne określa system o cechach technicznych, jakościowych 
lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub 
funkcjonalnym wskazanym, jako przykład, lecz oznaczonych innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

19 Do podstawowych funkcji (obowiązkowych), jakie ma spełniać komputer 
pokładowy z funkcją „Check Control” (inaczej system diagnozowania pojazdów) 
należy kontrola systemów, układów i podzespołów pojazdu mających bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy, takich jak: układ hamulcowy, układ zasilania, 
układ elektryczny, układy bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz poziomy 
płynów eksploatacyjnych w układach  
i zbiornikach w pojeździe. W przypadku, gdy czujniki wykryją błąd (odchylenia od 
wartości zaprogramowanych w jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w 
postaci kodu błędu, na wyświetlaczu (dodatkowym  
lub umieszczonym na tablicy zegarów). Informacja o zakłóceniu może być 
podawana w formie optycznej i zachowywana jest na wyświetlaczu informacyjnym 
i/lub w komputerze pokładowym.  
Do pozostałych funkcji (zalecanych – nie obowiązkowych do spełnienia) 
komputera pokładowego należą m.in.:  

 pomiar aktualnego zużycia paliwa (chwilowe spalanie i średnie spalanie),  

 licznik dzienny,  

 licznik podróży,  

 przebieg całkowity pojazdu,  

 szacunkowy dystans do tankowania, 

 funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podróży), 

 czas jazdy,  

 temperatura na zewnątrz pojazdu, 

 prędkość jazdy, 

 pomiar przyspieszeń, 

 inspekcja/serwis, 

 przypominanie o niewłączonych światłach, 

 woltomierz (pomiar napięcia akumulatora), 

 informacja o gołoledzi. 
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h) owiewkę na kierownicy (z możliwością samodzielnego montażu i demontażu); 

i) osłony chwytów kierownicy wraz z metalowymi wzmocnieniami; 

j) dodatkowe osłony przeciwbłotne przedłużające tylne błotniki od tyłu; 

k) płyty osłonowe mechanizmów i wałków napędowych: przedniego i tylnego; 

l) płyty osłonowe półosi; 

m) szperacz ręczny z możliwością montażu na relingu przedniego bagażnika; 

n) kaski ochronne integralne koloru czarnego kpl.20/pojazd, wykonane z włókien 

kompozytowych21 dla kierowcy i pasażera spełniające wymagania normy  

ECE 22-05 „Standardy bezpieczeństwa dla kasków”22. 

2nd W skład wyposażenia przewidzianego do montowania lub przewożenia  

w pojazdach wchodzi: 

a) gaśnica; 

b) podnośnik umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu; 

c) lina lub taśma holownicza z szeklami posiadająca atest o długości minimum  

4 m; 

d) apteczka sanitarna w opakowaniu z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie 

pierwszej pomocy, zgodną ze standardem określonym w normie DIN 1316423  
lub równoważnej; 

e) 2 (dwie) odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru żółtego (rozmiar XXL); 

f) trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym; 

g) łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane – kpl.; w skład kompletu 

łańcuchów wchodzą: łańcuchy opasujące oponę (siatka centralna minimum  

w części jezdnej opony) – 4 szt., opakowanie na czas transportu (pokrowiec, 

worek, torba), warunki konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w języku 

polskim, karta gwarancyjna wraz z opisem postępowania w przypadku 

składania reklamacji; łańcuchy antypoślizgowe muszą charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

 siatka łańcucha rombowa (łańcuchy muszą zostawiać na podłożu ślad 

rombowy – tzn. każdy element siatki centralnej w części jezdnej znajduje  

się pod kątem względem kierunku toczenia się opony), 

 ogniwa w części jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane z drutu  

o grubości minimum 4 mm, 

 łańcuchy zabezpieczone antykorozyjnie, 

 pierścień boczny naciągany za pomocą zewnętrznego łańcucha i zapinany  

na zamek, 
                                                           

20 W skład kpl. wchodzą dwa kaski ochronne w rozmiarze: L i XL. 
21 Włókna szklane, włókna węglowe, kevlar. 
22 Dopuszcza się do zaoferowania kaski ochronne spełniające wymagania 
organizacji: Snell lub Sharp. 
23 Ustaloną przez Niemiecki Instytut Norm. 
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 twardość powierzchniowa ogniw siatki centralnej łańcucha musi wynosić  

nie mniej niż 750 HV, 

 twardość rdzenia ogniw siatki centralnej łańcucha musi się mieścić  

w granicach 300 ÷ 500 HV, 

 możliwość założenia na prawe lub lewe koło, 

 możliwość montażu przez jedną osobę. 

XII. Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego. 

1. Pojazdy muszą być wyposażone w wodoodporną24 instalację elektryczną  

o napięciu nominalnym 12 V, wyposażoną w dwa wyprowadzenia z filtrem 

przeciwzakłóceniowym umożliwiające zasilanie dwóch urządzeń przez gniazdo  

12 V. 

2. Pojazdy muszą być wyposażone w gniazdo spełniające wymagania opisane  

w PN-ISO 1724:2006 Pojazdy drogowe. Złącza elektryczne między pojazdami 

ciągnącymi i ciągniętymi. Złącza 7-stykowe typu 12 N (normalne) do pojazdów  

o znamionowym napięciu zasilania 12 V. umożliwiające podłączenie zasilania  

do instalacji elektrycznej przyczepy. 

XIII. Znakowanie pojazdów kodem kreskowym. 

Oferowane pojazdy powinny zostać oznakowane zgodnie z decyzją, o której mowa  

w części I pkt 1 lit. f):  

1. Przed dostarczeniem pojazdów do Zamawiającego wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji przedsięwzięć związanych z oznakowaniem  

ich kodem kreskowym poprzez:  

a) oznakowanie pojazdów kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1  

(ang. Global System One) zawierającym Globalny Numer Jednostki Handlowej 

(GTIN); 

b) wykonanie etykiety logistycznej25 GS1-128 dla dostarczanych pojazdów 

zawierającej następujące dane26:  

                                                           
24 Poprzez wyposażenie pojazdów w wodoodporną instalację elektryczną należy 
rozumieć instalację elektryczną umożliwiającą ich użytkowanie w warunkach 
atmosferycznych określonych w części II WET, która  
w bezpośrednim zetknięciu z wodą nie spowoduje jej uszkodzenia lub uszkodzenia 
odbiorników elektrycznych zastosowanych w pojeździe. Dotyczy to sytuacji takich 
jak: mycie pojazdów, opady atmosferyczne, pokonywanie dróg w czasie deszczu 
lub niskie brodzenie (kałuże wodne). Nie należy jednak przez to rozumieć 
możliwości pokonywania przez pojazdy przeszkód wodnych. 

25 Etykieta może być w dowolnym wymiarze, odpowiadającym wymogom 
etykietującego, ale musi być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie 
wymagane informacje, łącznie z kodem GS1-128.  
26 Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 5 dla grupy materiałowej 5 – pozostałe wyroby, w tym 
sprzęt wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7 załącznika do ww. decyzji. 
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 Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej/Logistycznej (SSCC) jednostki 

logistycznej z Identyfikatorem Zastosowania GS1 (IZ) IZ 00  

(o ile występuje); 

 Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wyrobu w ilości stanowiącej 

jednostkę logistyczną z IZ 01, 

 data produkcji z IZ 11, 

 numer seryjny z IZ 21 – nr VIN pojazdów, 

 numer partii z IZ 10 (o ile występuje), 

 unikalny numer magazynowy NATO NSN (ang. NATO Stock Number)  

– o ile został nadany; 

c) wypełnienie Karty Wyrobu stanowiącej załącznik nr 6 do ww. decyzji  

za wyjątkiem „Części A”, którą uzupełnia jednostka przyjmująca pojazdy)27; 

d) przekazanie do Zamawiającego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed 

planowaną dostawą pojazdów (w danym roku): 

 wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel,  

w wersji edytowalnej na płycie CD), 

 pisemnego oświadczenia o oznakowaniu ich kodem kreskowym, zgodnie  

z wymaganiami ww. decyzji; 

e) etykieta GS1-128 powinna: 

 posiadać minimalną trwałość przez okres 24 miesięcy w zakresie temperatur 

od -40 do +60 °C i wilgotności względnej do 95 %; 

 posiadać odporność na działanie substancji konserwacyjnych wskazanych 

przez producenta; 

 posiadać odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych; 

 być umieszczona wewnątrz pojazdu w miejscu łatwo dostępnym (nie zezwala 

się na umieszczanie etykiety na szybach pojazdu); 

f) pozostałe wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym, w tym druku 

etykiet zostały określone w rozdziale 5 załącznika do ww. decyzji. 

XIV. Postanowienia końcowe. 

1. Pojazdy dostarczane w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej 

kompletacji. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z takich  

samych zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia 

planowanie, nadzór i zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania  

w jednostkach wojskowych. 

                                                           
27 Wykonawcą musi uzgodnić z jednostką przyjmującą pojazdy zakres danych 
niezbędnych do wprowadzenia w części „B” i „C” Karty Wyrobu w tym JIM. Część „D” 
Karty Wyrobu nie podlega wypełnieniu. 
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2. Dostawca pojazdów musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres  

10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. 

3. Rok produkcji 2020. 

4. Z pojazdami musi być dostarczona dokumentacja eksploatacyjna w języku 

polskim obejmująca: 

a) wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski i UE; 

b) instrukcję obsługiwania lub użytkowania; 

c) książkę gwarancyjną;  

d) katalog części zamiennych (1 egz.) w formie wydruku i na płycie CD; 

e) wykaz czynności obsługowych realizowanych w ramach planowych 

przeglądów technicznych pojazdu oraz części zamiennych i środków 

materiałowych, w tym mps, niezbędnych do ich wykonania. 

5. Układy i zbiornik(i) pojazdów muszą być w pełni napełnione w sposób 

umożliwiający ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi. 

6. Podczas przekazywania pojazdów, wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie 

szkolenie z wytypowanymi przez użytkownika osobami (1 osoba na pojazd)  

w zakresie podstaw ich użytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone 

z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmować: 

a) zasady używania urządzeń znajdujących się w pojazdach; 

b) warunki i zakres udzielonej gwarancji; 

c) zakres, częstotliwość oraz podział kompetencji w ramach realizacji 

poszczególnych obsługiwań technicznych (użytkownik – ASO); 

d) zasady wykonywania obsługiwań, które mogą przeprowadzić samodzielnie 

kierowcy. 

7. Pojazdy podlegają nadzorowaniu jakości, w ramach odbioru wojskowego, które 

ma być realizowane przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa 

Wojskowego (wyłącznie na terenie RP), w oparciu o „klauzulę jakościową”, 

zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 wydanie C wersja 1 (wymagania NATO).  

8. Miejsce dostawy zostanie ustalone z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

 

UWAGA: w przypadkach, w których podane są normy, dopuszcza się rozwiązania 

równoważne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne  

jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia 

wymagania określone w wymienionych normach. 

 

 

Załączniki: 4 na 43 str. 

Zał. nr 2.1.1 – Karta informacyjna – na 4 str.  
Zał. nr 2.1.2 – Karta certyfikacyjna – na 36 str. 



 

 

33 

 

 

Zał. nr 2.1.3 – Formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej 
klasy obciążeń (MLC) na pojazdy kołowe – na 1. str. 
Zał. nr 2.1.4 – Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli jakościowej na dostawę pojazdów 
samochodowych czterokołowych typu QUAD – na 2 str. 
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Zał. nr 2.1.1 – Karta informacyjna – na 4 str.  
 

KARTA INFORMACYJNA 
 

1. Podstawowe dane taktyczno-techniczne 

Lp
. Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary 

Dane 

1.
1 

Producent 
  1.

2 
Marka handlowa   

1.
3 

Rodzaj pojazdu 
  

1.
4 

Masy:   

 masa własna pojazdu                    kg  

 liczba miejsc   

 ładowność                                      kg  

 dopuszczalna masa całkowita        kg  

 dopuszczalna masa holowanej 
przyczepy:  

  

 bez hamulca                              kg  

 z hamulcem                               kg  

1.
5 

Wymiary pojazdu:   

 długość                                       mm  

 szerokość                                   mm  

 wysokość                                     mm  

 rozstaw osi                                   mm  

 rozstaw kół przednich                mm  

 rozstaw kół tylnych                      mm  

1.
6 

Parametry trakcyjne:   

 najmniejsza średnica zawracania  
w prawo/w lewo                              

m  

 prędkość maksymalna              [km/h  

1.
7 

Minimalny prześwit                          mm  

1.
8 

MLC   

2. Silnik z układem przeniesienia mocy 

2.
1 

Silnik:   

 umiejscowienie   

 producent   

 typ   

 cykl pracy    

 liczba i układ cylindrów   

 objętość skokowa silnika         cm3  

 stopień sprężania   

 maksymalna moc silnika         kW  
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 obroty mocy maksymalnej obr/min  

 maksymalny moment obrotowy 
Nm przy 
obr/min 

 

2.
2 

Rozrząd - rodzaj   

2.
3 

Układ wtryskowy - typ/rodzaj   

2.
4 

Turbosprężarka - typ   

2.
5 

Układ zasilania:   

 rodzaj   

 typ pompy   

2.
6 

Filtr paliwa - typ   

2.
7 

Filtr powietrza - typ 
  

2.
8 

Układ chłodzenia:   

 typ pompy   

 rodzaj   

2.
9 

Sprzęgło   

2.
10 

Skrzynia biegów:   

 rodzaj   

 producent   

 typ   

 liczba przełożeń    

2.
11 

Napęd kół   

2.
12 

Wały napędowe:    

 ilość   

 budowa   

2.
13 

Mosty napędowe:   

 most przedni typ   

 most tylny typ   

3. Układ kierowniczy 

3.
1 

Mechanizm kierowniczy - typ   

3.
2 

Wspomaganie - rodzaj/typ pompy   

4. Układ hamulcowy 

4.
1 

Hamulec roboczy:   

 hamulce przednie   

 hamulce tylne   

4.
2 

Hamulec awaryjny   
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4.
3 

Hamulec postojowy   

4.
2 

Układy bezpieczeństwa jazdy   

5. Zawieszenie i koła 
 
 5.

1 

Zawieszenie przednie:   

 elementy sprężyste   

 amortyzatory   

5.
2 

Zawieszenie tylne:   

 elementy sprężyste   

 amortyzatory   

5.
3 

Koła:   

 wymiary obręczy   

 rozstaw śrub   

 ET   

 opona   

 efektywność energetyczna (opory 
toczenia) 

  

 przyczepność na mokrej 
nawierzchni 

  

 poziom hałasu   

 indeks nośności   

 indeks prędkości   

6. Rama  

6.
1 

Rama   

7. Powierzchnia ładunkowa 

7.
1 

Parametry powierzchni ładunkowej:   

 długość                                  mm  

 szerokość                               mm  

8. Instalacja elektryczna 

8.
1 

Instalacja elektryczna - typ   

8.
2 

Akumulator:   

 typ   

 pojemność   

8.
3 

Alternator:   

 typ   

 moc znamionowa   

8.
4 

Rozrusznik   

 typ   

 moc   

8.
5 

Gniazdo do podłączenia przyczepy:   

 rodzaj   

 typ   

9. Dane regulacyjne 
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9.
1 

Ustawienie elementów podwozia:   

  zbieżność kół                         mm  

  kąt pochylenia koła                     °  

  kąt pochylenia sworznia zwrotnicy °  

  kat wyprzedzenia kąta zwrotnicy °  

9.
2 

Kąt maksymalnego skrętu kół  °  

9.
3 

Równoległość osi                       mm  

9.
4 

Symetryczność osi                       mm  

10. Charakterystyka eksploatacyjna 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostk
a miary 

Rodzaj materiału 
eksploatacyjnego 

zgodnie  
z Normami Obronnymi 

Pojemność 
układu 

10.1 Rodzaj paliwa dm3   

10.2 Olej silnikowy dm3   

10.3 Olej w skrzyni biegów dm3   

10.4 Olej w skrzyni rozdzielczej dm3   

10.5 Olej w przekładni głównej dm3   

10.6 
Olej w układzie 
kierowniczym 

dm3   

10.7 Płyn hamulcowy dm3   

10.8 Płyn chłodzący dm3   

10.9 Smar stały kg   

10.1
0 

Smar grafitowy kg   

10.1
1 

Kontrolne zużycie paliwa:   

 w cyklu miejskim 
dm3/ 

100 km 
 

 poza miastem 
dm3/ 

100 km 
 

 w cyklu mieszanym 
dm3/ 

100 km 
 

10.1
2 

Inne (wymienić miejsce 
zastosowania) 
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Zał. nr 2.1.2 – Karta certyfikacyjna – na …. str. 
 

Karta Głównych Informacji o pojeździe 

 

 
Numer akt ATTLA 

    

 
Typ pojazdu 

 

  

 
Nazwa pojazdu   

 
Model 

 
  

 
Nazwa użytkowa   

 
Producent 

 
  

 
Rok produkcji 

 
  

 
NSN 

 
  

 
VIN 

 
  

 
Do kontaktów:   

 
Stopień, imię i nazwisko           

 
JW. 

 
          

 
Adres 

 
          

 
Telefon 

 
          

 
Email 

 

  

 
US Federal Sponsor HQ EUCOM, ECJ4-EDDOC, Requirements Branch 

 

   
Unit 30400, APO AE 09131-400 

  
   

MAJ Bauer, DSN 430-6166, Comm +49 711-680-6166 
 

   
bauerl.fn.ca@eucom.mil 

   
 

Dodatkowe informacje:   

 
Rodzaj paliwa   

 
Producent opon   

 
Rodzaj czynnika w oponie pojazdu   

 
Rodzaj samolotu   

 

US Federal Sponsor EUCOM-ECJ4-EDDOC, Requirements Branch, Unit 30400, APO AE 09131-400 

        
        
        

 
Kompletność danych wymiarowych 

 

Tak 
 

 

Nie 
 

   

   
    

   

        

 
Dołączone rysunki 

 

Tak 
 

 

Nie 
 

  
  

   
    Widok z przodu 

 

   
    Widok z lewej strony 

 

   
    Widok z tyłu 

  
   

    Widok z prawej strony 
 

   
    Widok z góry 

 

        

 
Dołączone zdjęcia 

 

Tak 
 

 

Nie 
 

  
  

   
    Widok z przodu 

 

   
    Widok z lewej strony 

 

   
    Widok z tyłu 

  
   

    Widok z prawej strony 
 

   
    Widok z góry 

 

        

 

Dołączone rysunki zaczepów 
transportowych 

 

Tak 
 

 

Nie 
 

  
  

   
    Widok z przodu 

 

   
    Widok z lewej strony 

 

   
    Widok z tyłu 

  
   

    Widok z prawej strony 
 

   
    Widok z góry 

  

mailto:bauerl.fn.ca@eucom.mil
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Karta z danymi do Certyfikacji ATTLA 

 
  

        
 

Numer akt ATTLA 0 
       

 
Nazwa pojazdu 0 

       
 

Nazwa użytkowa 

        
  

        
 

Wymiary pojazdu (wymiary metryczne) 

        
  

        A Długość   mm  

     B Szerokość   mm  

     C Zredukowana szerokość (np. po złożeniu lusterek)   mm  

     D Wysokość z przodu pojazdu   mm  

     E Maksymalna wysokość   mm  

     F Wysokość z tyłu pojazdu   mm  

     
G 

Odległość od środka przedniej osi do najbardziej wysuniętego 
elementu w dolnej części bryły pojazdu, w tym zderzaka   mm 

 
Zamiast przewieszenia/prześwitu, może być podany kąt 

H 
Odległość od środka przedniej osi do najbardziej wysuniętego 
elementu w górnej części bryły pojazdu   mm 

  

    
I 

Odległość od środka tylnej osi do najbardziej wysuniętego 
elementu w dolnej części bryły pojazdu, w tym zderzaka   mm 

  

Kąt natarcia 

 

  
J 

Odległość od środka tylnej osi do najbardziej wysuniętego 
elementu w górnej części bryły pojazdu   mm 

    

  K Prześwit z przodu pojazdu 
  mm 

  Kąt 
zejścia 

 

 

  L Prześwit w środku pojazdu   mm   Kąt wzniesienia  

  M Prześwit z tyłu pojazdu   mm     
  

N 

Odległość od zaczepu holowniczego/miejsca zaczepienia 
liny/drąga holowniczego do ostatniej osi pojazdu   mm 

    

  Odległość od przedniej osi zaczepu do osi siodła   mm     
  

O 

Odległość od podłoża do zaczepu/miejsca zaczepienia 
liny/drąga holowniczego   mm 

    

  Odległość od podłoża do siodła   mm     
  

P 
Odległość dyszla od podłoża (tylko przyczepy)   mm     

  Odległość od podłoża do zaczepu siodła (tylko naczepy)    mm     
  

Q 
Odległość od osi dyszla do pierwszej osi przyczepy   mm     

  Odległość od osi zaczepu siodła do pierwszej osi naczepy   mm     
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R 
Pole powierzchni podpory (koła - pole powierzchni styku koła 
z podłożem) postojewej przyczepy/naczepy   mm

2
 

    

  S Odległość od osi dyszla do osi podpory postojowej   mm     
  

T 

Odległość od osi dyszla do środka zawieszenia (wózek) lub 
od pierwszej osi do środka zawieszenia (wózka) w pojeździe   mm 

    

  Odległość od osi pierwszego kola nośnego do osi ostatniego 
koła nośnego (pojazdy gąsienicowe)   mm 

    

  

U 

Szerokość na zewnątrz kół   mm     
  Szerokość na zewnątrz gąsiennic (dotyczy pojazdów 

gąsiennicowych)   mm 

    

  V Średnica śmigła (tylko statki powietrzne)   mm 
      W Liczba płatów śmigła (tylko statki powietrzne)     

      

X 

Oś artykulacji/przegubu - zdolność do pokonywania ramp 
(przechył boczny pojazdu, wskaźnik RTI, artykulacja 
zawieszenia, oś portalowa, wykrzyżowanie osi) 

  

  

          ° 

Skok zawieszenia osi           mm 

Y Liczba osi   

 

     # 

Z Odległość między osiami (od przodu do tyłu) 

oś oś oś  oś  oś  oś      

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

              mm 

AA Liczba kół na oś 

oś oś oś oś oś oś oś   

1 2 3 4 5 6 7   

              # 

BB Rozmiar opon               - 

CC Ilość warstw osnowy               - 

DD Ciśnienie w oponach               kPa 

EE Długość śladu opony               mm 

FF Szerokość śladu opony               mm 

FF1 Czynnik M               % 

FF2 Odległość między bieżnikami w oponie               mm 

  
       

 
 

Waga 

        
  

        GG Masa całkowita 24500             kg 

HH Dopuszczalna masa całkowita 26000             kg 

II Nacisk na oś (od przodu do tyłu) 

oś oś oś  oś  oś  oś  oś   

1 2 3 4 5 6 7 

              kg 

JJ Dopuszczalny nacisk na oś (od przodu do tyłu) oś oś oś oś oś oś oś   
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1 2 3 4 5 6 7 

              kg 

KK Nośność opony (88km/h)             kg 

LL Nacisku podpory (tylko przyczepy)   

 

     kg 

MM 
Nośność zaczepu holowniczego   

 

     kg 

Nośność siodła   

 

     kg 

  Uchwyty transportowe 
Liczba 

uchwytów 
Zdolność wzdłuż Zdolność w pionie Zdolność boczna 

  

NN Przednie uchwyty   kg    kg   kg     

      kg    kg   kg     

      kg    kg   kg     

OO Boczne uchwyty   kg    kg   kg     

      kg    kg   kg     

      kg    kg   kg     

PP Tylne uchwyty   kg    kg   kg     

      kg    kg   kg    

      kg    kg   kg   

 
  

        
 

Numer akt ATTLA 0 
       

 
Nazwa pojazdu 0 

       
 

Nazwa użytkowa 0 
       

 
Pojazdy gąsienicowe - tylko 

        
  

        QQ Całkowita szerokość pojazdu gąsienicowego               mm 

RR Szerokość każdej gąsienicy          mm 

SS Odległość między gąsienicami (C.L. to C.L.)          mm 

TT Pole kontaktu gąsienicy z podłożem          mm
2
 

UU Liczba kół          - 

VV Odległość między kołami          mm 

WW Typ zawieszenia          - 

XX 
Gębokość ostrogi gąsienicy -głębokość wbijania się w 
podłoże 

  
  

     mm 

YY Nacisk gąsienicy na podłoże               N/m
2  

 

ZZ 
Nacisk kół na podłoże 
(Całkowity ciężar przenoszony przez koła od przodu do tyłu) 

Lewa 

koło 1 koło 2 koło 3 koło 4 koło 5 koło 6 koło 7   

              kg 

Prawa 

koło 1 koło 2 koło 3 koło 4 koło 5 koło 6 koło 7   

              kg 
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Przyczepa 

        
  

        
 

Maksymalna przewidywalna waga dyszla/języka   kg 
      

 
Maksymalna nośność dyszla/języka wg producenta   kg   

 
Waga pustej przyczepy - tara   kg 

      
 

Nośność dyszla/języka dla pustej przyczepy   kg waga 
     

 
Odległość pomiędzy osią a osią hamującą? 

  mm 
      

  
        

 
Paleta/kontener 

        
  

        
 

Certyfikat (JOCOTAS, CSC, ISO, itp.)   - 

      
 

Pole kontaktu z podłożem - całkowite   mm
2
 

      
 

„Obszar ucieczki”   m
2
 

      
 

Objętość powietrza, V   m
3
 

      
 

Ładunki spatetyzowane (T/N)   - 

      
 

Dopuszcza się łańcuchy (T/N)   - 

      
  

        
 

Dźwig 

        
  

        
 

Waga wysięgnika teleskopowego i wózka   kg 
      

 
Waga  żurawia/uchwytu/łyżki spoczywającego na podłożu   kg 

      
 

Ślad styku żurawia:   mm
2
 

      
 

długość   mm 
      

 
szerokość   mm 

      
 

System utrzymujący żurawia   - 

      
  

        
 

Wózek widłowy 

        
  

        
 

Waga wideł i karetki   kg 
      

 
Ślad/wymiar karetki i wideł   mm

2
 

      
  

        
 

Ładowarki teleskopowe 

        
  

        
 

Waga wideł i karetki   kg 
      

 
Ślad/wymiar karetki i wideł   mm

2
 

      
 

Waga wysięgnika teleskopowego i wózka   kg 
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Prześwit karetki   mm 

      
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 

 

          

 

        

           

 

        

 

 

        

 

 
        

 

 

        

 

 
  

 

 

     

 

 

 

 0 
                     

                

                

 
Front: 

        
Prawa strona 

    

                

                

                

                

                

                

                

 
paste photo here 

       
paste photo here 

    

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

45 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

 
Rear: 

        
Lewa strona 

    

                

                

           
paste photo here 

   

                

  
paste photo here 
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Widok z góry 
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0 

        

0 
      Przednie uchyty transportowe 

      
Boczne uchwyty transportowe 

    

                

 
Wstawić zdjęcie 
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Przedni prawy 

  
Z dodatkowym elementem 

                

                

          
paste photo here 

    

                

        

  
       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

         
Przedni lewy 

   

Tylny 
lewy 

 

                

                

          
paste photo here 
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Tylny prawy 
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     Z dodatkowym elementem 
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       Tylne uchyty transportowe 
    

       

       

       

       

       

 
paste photo here 
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Wstawić rysunek widoku lewego boku 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

53 

 

 

      

 
Wstawić rysunek widoku prawego boku 

 

      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

        

 
Wstawić rysunek widoku z góry 
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Wstawić rysunek uchwytów transportowych 
przednich 
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Wstawić rysunek widoku z przodu 
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Wstawić rysunek widoku z tyłu 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wstawić rysunek uchwytów transportowych 
bocznych 
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      Wstawić rysunek uchwytów transportowych tylnych 
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Rysunki przedstawiające zwymiarowany pojazd 
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Przyczepy 
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Kontener 
 

 
 

 
 

Wózek widłowy 
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Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 
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Opis wymiarów 
 
A DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA POJAZDU - wymiar pojazdu od jego przedniej krawędzi zderzaka do tylnej krawędzi zderzaka (lub zaczepu holowniczego). Jeśli na pojeździe 

jest zamontowane urządzenie, które jest jego integralną częścią i wystaje poza obrys pojazdu należy ten wymiar dołączyć i wymiar A podać jako całkowita długość 

B. SZEROKOŚĆ - miara pojazdu od jednej strony do drugiej w jego najszerszej części. Dokonując pomiaru uwzględnia się lusterka. 

C ZREDUKOWANA SZEROKOŚĆ - jeśli cokolwiek może być usunięte, zamknięta lub złożone, wtedy dokonać pomiaru i podać ponownie zmierzoną szerokość. 

D. WYSOKOŚĆ Z PRZODU POJAZDU - wysokość mierzona od podłoża do najwyższego punktu z przodu pojazdu 

E. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ - wysokość pojazdu mierzona w jego najwyższym punkcie. Jeśli najwyższy mierzony obiekt może być usunięty (np.: światła ostrzegawcze) 

- usunąć go i dokonać pomiaru ponownie. 

F. WYSOKOŚĆ Z TYŁU POJAZDU - wysokość mierzona od podłoża do najwyższego punktu z tyłu pojazdu 

G. NAJNIŻSZA PRZEDNIA ODLEGŁOŚĆ - odległość mierzona od osi przedniej do najniższego elementu z przodu pojazdu 

H. NAJWYŻSZA PRZEDNIA ODLEGŁOŚĆ - odległość mierzona od osi przedniej do najwyższego elementu z przodu pojazdu. 

I. NAJNIŻSZA TYLNA ODLEGŁOŚĆ - odległość mierzona od ostatniej osi do najniższego elementu z tyłu pojazdu 

J. NAJWYŻSZA PRZEDNIA ODLEGŁOŚĆ - odległość mierzona od ostatniej osi do najwyższego elementu z tyłu pojazdu 

K. PRZEŚWIT Z PRZODU POJAZDU - wielkość mierzona od podłoża do najniższego punktu z przodu pojazdu (do przedniej osi) 

L. PRZEŚWIT W ŚRODKU POJAZDU - wielkość mierzona od podłoża do najniższego punktu w środku pojazdu (pomiędzy osią przednią i tylną) 

M. PRZEŚWIT Z TYŁU POJAZDU - wielkość mierzona od podłoża do najniższego punktu z tyłu pojazdu (od tylnej osi) 

T. ROZSTAW OSI - odległość między osią przednią a tylna. 

U. SZEROKOŚĆ NA ZEWNĄTRZ KÓŁ - wielkość mierzona od zewnętrznego boku opony prawej do zewnętrznego boku opony lewej 

Z. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI (OD PRZODU DO TYŁU) - odległość pomiędzy poszczególnymi osiami 

AA. ILOŚĆ KÓŁ NA OSI - podać ilość. 

BB. ROZMIAR OPON - rozmiar umieszczony na oponie 

CC. ILOŚĆ WARSTW OSNOWY (PARAMETR DLA OPON PNEUMATYCZNYCH) - sprawdzić u producenta opon lub u sprzedawcy 

DD. CIŚNIENIE W OPONIE - jest ono umieszczone na oponie. Sprawdzić aktualne ciśnienie przy użyciu dokładnego miernika. Jeśli ciśnienie przekracza 6,81 atm dodatkowy  

pomiar może być wymagany. 
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Karta certyfikacji ATTLA 
 

          

 

Numer akt ATTLA 0 
        Nazwa pojazdu 0        

 

Nazwa użytkowa 0 
       

          
 

Wymiary (miara anglosaska) 
        

          A Długość  in 
      B Szerokość  in 
      C Zredukowana szerokość  in 
      D Wysokość z przodu pojazdu  in 
      E Maksymalna wysokość  in 
      F Wysokość z tyłu pojazdu  in 
      G Najniższa przednia odległość  in 
 

Zamiast przewieszenia/prześwitu, może być podany kąt 

H Najwyższa przednia odległość  in 
 

    
 I Najniższa tylna odległość  in  Kąt natarcia 

   J Najwyższa tylna odległość  in   
    K Prześwit z przodu pojazdu 

 in 
 Kąt 

zejścia 
    L Prześwit w środku pojazdu  in  Kąt wzniesienia 

   M Prześwit z tyłu pojazdu  in 
      

N 

Odległość od zaczepu holowniczego do ostatniej osi 
pojazdu  in 

      Odległość od przedniej osi zaczepu do osi siodła  in 
      

O 
Odległość od podłoża do zaczepu holowniczego  in 

      Odległość od podłoża do siodła  in 
      

P 
Odległość dyszla od podłoża (tylko przyczepy)  in 

      Odległość od podłoża do zaczepu siodła (tylko naczepy)   in 
      

Q 
Odległość od osi dyszla do pierwszej osi przyczepy  in 

      Odległość od osi zaczepu siodła do pierwszej osi naczepy  in 
      

R 
Pole powierzchni podpory (koła - pole powierzchni styku 
koła z podłożem) postojewej przyczepy/naczepy 

 sq in 
      S Odległość od osi dyszla do osi podpory postojowej  in 
      

T 
Odległość od osi dyszla do środka zawieszenia (wózek) 
lub od pierwszej osi do środka zawieszenia (wózka) w 
pojeździe  in 
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Odległość od osi pierwszego kola nośnego do osi 
ostatniego koła nośnego (pojazdy gąsienicowe) 

 in 
      

U 

Szerokość na zewnątrz kół  in 
      Szerokość na zewnątrz gąsiennic (dotyczy pojazdów 

gąsiennicowych)  in 
      V Średnica śmigła (tylko statki powietrzne)  in 
      W Liczba płatów śmigła (tylko statki powietrzne)  - 

      

X 

Oś artykulacji/przegubu - zdolność do pokonywania ramp 
(przechył boczny pojazdu, wskaźnik RTI, artykulacja 
zawieszenia, oś portalowa, wykrzyżowanie osi) 

 

  

          ° 

Skok zawieszenia osi          in 

Y Liczba osi  

 

     # 

Z Odległość między osiami (od przodu do tyłu) 

axle axle axle  axle  axle  axle      

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

        in 

AA Liczba kół na oś 

      axle   

1 2 3 4 5 6 7   

       # 

BB Rozmiar opon        - 

CC Ilość warstw osnowy        - 

DD Ciśnienie w oponach        psi 

EE Długość śladu opony        in 

FF Szerokość śladu opony        in 

FF1 Czynnik M        % 

FF2 Odległość między bieżnikami w oponie        in 

  

      

  
 

Waga 

        
          GG Masa całkowita              lbs 

HH Dopuszczalna masa całkowita              lbs 

II Nacisk na oś (od przodu do tyłu) 

oś oś oś  oś  oś  oś  oś   

1 2 3 4 5 6 7 

              lbs 

JJ Dopuszczalny nacisk na oś (od przodu do tyłu) 

oś oś oś oś oś oś oś   

1 2 3 4 5 6 7 

      #ADR! lbs 
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KK Nośność opony (88km/h)  
 

 
     lbs 

LL Nacisku podpory (tylko przyczepy)  

 

     lbs 

MM 
Nośność zaczepu holowniczego  

 

     lbs 

Nośność siodła  

 

     lbs 

  Uchwyty transportowe Liczba 
uchwytów 

Zdolność wzdłuż Zdolność w pionie Zdolność boczna 
  

NN Przednie uchwyty  lbs  lbs  lbs    

     lbs  lbs  lbs    

     lbs  lbs  lbs    

OO Boczne uchwyty  lbs  lbs  lbs    

     lbs  lbs  lbs    

     lbs  lbs  lbs    

PP Tylne uchwyty  lbs  lbs  lbs    

     lbs  lbs  lbs   

     lbs  lbs  lbs  

 

          
          
 

Numer akt ATTLA 0 
       

 

Nazwa pojazdu 0 

       
 

Nazwa użytkowa 0 
       

 

Pojazdy gąsienicowe - tylko 

        
          
          QQ Całkowita szerokość pojazdu gąsienicowego              in 

RR Szerokość każdej gąsienicy         in 

SS Odległość między gąsienicami (C.L. to C.L.)         in 

TT Pole kontaktu gąsienicy z podłożem  
  

     sq 
in 

UU Liczba kół         - 

VV Odległość między kołami         in 

WW Typ zawieszenia         - 

XX Gębokość ostrogi gąsienicy -głębokość wbijania się w 
podłoże 

 

  

     in 

YY Nacisk gąsienicy na podłoże              psi 

ZZ 
Nacisk kół na podłoże 
(Całkowity ciężar przenoszony przez koła od przodu do 
tyłu) 

Lewa 

koło 1 koło 2 koło 3 koło 4 koło 5 koło 6 koło 7   

       lbs 

Prawa 

koło 1 koło 2 koło 3 koło 4 koło 5 koło 6 koło 7   

       lbs 
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Przyczepa  
 
Maksymalna przewidywalna waga dyszla/języka 

 
lbs 

      

 

Maksymalna nośność dyszla/języka wg producenta  lbs 
      

 
Waga pustej przyczepy - tara  lbs 

      
 

Nośność dyszla/języka dla pustej przyczepy  lbs 
      

 

Odległość pomiędzy osią a osią hamującą? 
 in 

      

 
 

 

       
 

Paleta/kontener  

       

 
 

 

       

 

Certyfikat (JOCOTAS, CSC, ISO, itp.)  - 

      

 

Pole kontaktu z podłożem - całkowite  sq in 
      

 

„Obszar ucieczki”  sq ft 
      

 

Objętość powietrza, V  cu ft 
      

 

Ładunki spatetyzowane (T/N)  - 

      

 

Dopuszcza się łańcuchy (T/N)  - 

      

 
 

 

       
 

Dźwig  

       

 
 

 

       

 

Waga wysięgnika teleskopowego i wózka  lbs 
      

 

Waga  żurawia/uchwytu/łyżki spoczywającego na podłożu 
 lbs 

      

 

Ślad styku żurawia:  sq in 
      

 

długość  in 
      

 

szerokość  in 
      

 

System utrzymujący żurawia  - 

      

 
 

 

       
 

Wózek widłowy  

       

 
 

 

       

 

Waga wideł i karetki  lbs 
      

 

Ślad/wymiar karetki i wideł  sq in 
      

 
 

 

       
 

Ładowarki teleskopowe  

       

 
 

 

       

 

Waga wideł i karetki  lbs 
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Ślad/wymiar karetki i wideł 

 sq in 
       Waga wysięgnika teleskopowego i wózka  lbs 
       Prześwit karetki  in 
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DEFINICJE W ZAKRESIE CERTYFIKACJI 

1.  Całkowita masa 
pojazdu 

Aktualna waga załadowanego pojazdu wraz z płynami  
i całym osprzętem, podana w odpowiedniej skali (dane 
metryczne np.: tona. Waga musi być wyszczególniona  
w wierszach GG i II i musi być aktualna w trakcie 
przygotowywania transportu. 

2.  
Dopuszczalna 

masa całkowita 
UiSW 

Waga, jaką przedstawia producent pojazdu jako waga 
max., do której pojazd został zaprojektowany. 

3.  Nacisk na oś 
Aktualny nacisk na pojedynczą oś załadowanego 
pojazdu. 

4.  Dopuszczalny 
nacisk na oś 

Max. nacisk na pojedynczą oś do jakiego pojazd został 
zaprojektowany. 

5.  M Factor –  
czynnik M 

Czynnik M jest wymagany do certyfikacji przy 
wykorzystaniu samolotu C5. Czynnik ten powinien być 
wskazany przez producenta opon. Nie może on być 
większy niż: 

1. Czynnik M jest wskaźnikiem procentowym bieżnika 
opony, który ma kontakt z podłożem, w ramach długości 
śladu opony. Dopuszczalny jest też również wizerunek 
śladu opony wykonany na otwartej przestrzeni. 
Dodatkowo, jeśli opony są napompowane powyżej  
100 psi (6,81 atm), należy poinformować ATTLA  
o możliwości obniżenia ciśnienia powietrza w oponach 
poprzez spuszczenie powietrza, do ciśnienia 
mniejszego lub równego 100 psi (6,81 atm) i pozostaje 
w ramach tolerancji, wskazanej przez producenta 
UiSW, w zakresie bezpiecznej jazdy obciążonego 
pojazdu przy obniżonym ciśnieniu powietrza w oponach. 

6.  Uchwyty 
transportowe 

Ocena wytrzymałości każdego uchwytu transportowego 
musi być dostarczona. Zdolności te powinny być 
opisywane w trzech wymiarach (x, y, z). 

7.  Wheelbase 

Wheelbase jest to odległość do połowy podwójnej tylnej 
osi, do środkowej osi do potrójnej tylnej osi, do środka w 
poczwórnej tylnej osi, itd. Pojazdy tylko z dwiema osiami 
– odległość między nimi (od środka osi). 

8.  Język wagi (TW)  

Termin związany z holowaniem. Waga języka to tylko 
jeden z wielu warunków holowania. Jest to skierowana  
w dół siła, w taki sposób, że język przyczepy dotyka 
zaczepu do holowania pojazdu. Większość ekspertów 
zgadza się, że dopuszczalna masa język dla każdej 
przyczepy znajduje się gdzieś pomiędzy 9 a 15% brutto 
masy przyczepy (GTW). Jeśli język przyczepy nie 
wywiera wystarczającej siły skierowanej w dół na haku 
pojazdu (zbyt mała waga języka) – może to spowodować 
kołysanie przyczepy. Jeśli waga języka jest zbyt duża, 
może dojść do uszkodzenia zaczepu holowniczego. Jeśli 
język jest zbyt lekki, trzeba przenieść część ładunków do 
przodu przyczepy. Jeśli język jest zbyt ciężki, trzeba 
obciążenia przesunąć do tyłu przyczepy.  
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Instrukcja do certyfikacji transportem lotniczym US Air Force 

1.  

Zgodnie z przepisami Departamentu Obrony USA, każdy pojazd musi być 
certyfikowany do transportu przez USAF, jeśli przekracza poniższe wymiary: 

1. Długość większa niż 240 inches (6,096 m). 
2. Wysokość większa niż 96 inches (2,44 m). 
3. Szerokość większa niż 96 inches (2,44 m). 
4. Waga większa niż 10 000 lbs (4,54 t). 
5. Nacisk na podłoże (ciśnienie wywierane na podłoże) większe niż 50 psi 

(3,41 atm). 
6. Nacisk na oś większy niż 5 000 lbs (2,27 t). 
7. Nacisk na koło większy niż 2 500 lbs (1,14 t). 
8. Nacisk liniowy większy niż 1 600 lbs (0,73 t). 
9. Jeśli pojazd wymaga specjalnych procedur lub osprzętu podczas 

załadunku/rozładunku. 
10. Pojazdy posiadające niewystarczający prześwit umożliwiający pokonanie 

rampy o nachyleniu 15º. 
11. Wymaga specjalnych wskazówek z powodu jednego lub więcej poniższych 

powodów: 
a) charakterystyka przedmiotu jest taka, że statek powietrzny i/lub Siły 

Powietrzne mają problem z otoczeniem w którym musi być 
transportowany przedmiot, 

b) wymaga posiadania zasilania elektrycznego w powietrzu lub 
elektronicznego systemu, 

c) ładunek posiada elektroniczne komponenty, które są włączone (aktywne 
elektronicznie) lub są używane podczas gdy statek powietrzny startuje 
lub ląduje, 

d) przedmiot wymaga nadzoru przez personel w każdej fazie lotu, 
e) przedmiot jest podatny na potencjalne środowisko podczas lotu: duża 

wysokość, gwałtowna dekompresja, zakłócenia elektromagnetyczne, 
i/lub ekstremalna temperatura. 

2.  

Karta danych pojazdu została stworzona przez inżynierów by ustalić: 
a) jeśli pojazd może być transportowany przez statki powietrzne US Air 

Force, 
b) jakie typy statków powietrznych US Air Force mogą transportować pojazd, 
c) jeśli tak, to jakie warunki brzegowe* powinny być spełnione do transportu. 

3.  

Kompletne wymiary w skali metrycznej. Zostaną one automatycznie za 
pomocą formuły przekonwertowane przez ATTLA (Air Transportability Test 
Loading Agency). 
Wymogi w zakresie wymiarów oparte są na pojazdach typu: 

a) pojazdy kołowe: A-Q, T, U, X-Z, AA-KK, MM-PP, 
b) pojazdy gąsiennicowe: A-K, M, T, X Y, GG, HH, NN, OO-ZZ, nośność kół 

nośnych, 
c) Przyczepy, typ 1: A-U, X-Z, AA-PP,  
d) Przyczepy, typ 2: A-U, AA-KK, MM-PP,  
e) statki powietrzne: A-M, T-W, Y, Z, AA-JJ, NN-PP,  
f) Lekkie pojazdy taktyczne (HTTV): A-M, T, U, W, Y, Z, AA-JJ, NN-PP,  
g) namiot/kontener:  A-F, GG-HH, NN-PP,  
h) Dźwig: A-M, O, T, U, X-Z, AA-FF1, GG-KK, NN-PP,  
i) wózek widłowy: A-M, O, T, U, X-Z, AA-KK, MM-PP,  
j) Ładowarka teleskopowa: A-M, O, T, U, X, Z, AA-KK, MM-PP,  
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4.  
Dokumentacja musi być w języku angielskim lub jest tłumaczenie w języku 
angielskim. 

5.  
Nazwa pojazdu musi być pospolita i taka jaka jest używana w kraju 
macierzystym. 

6.  
Jeśli pojazd jest certyfikowane w innym kraju pod inną nazwą należy to 
wskazać. 

7.  
Jeśli pojazd lub jego odmiana zostały dopiero certyfikowane należy to 
wskazać. 

8.  

Rok, marka, model i VIN pojazdu są wymagane do jego certyfikacji. Jeśli VIN 
jest niedostępny można użyć: nr ramy, nr rejestracyjny lub inny nr 
przynależny do pojazdu. Te nr. są istotne w przypadku certyfikacji produktu 
powszechnego użytku. Np.: certyfikat dla pojazdu Land Rover z roku 
produkcji 1998 będzie inny od certyfikatu dla pojazdu Land Rover z roku 
produkcji 2008. Tabliczki znamionowe nie są akceptowane. 

9.  

Wymagania dotyczące uchwytów transportowych (mocowania w które 
wyposażony jest pojazd) – mogą być uzyskiwane z różnych źródeł: 

 producent pojazdu, 

 krajowe instytucje badawcze, 

 instytuty badawcze, które wynajęto do wykonania badań, 

 inny kraj, który użytkuje ten sam pojazd, 
*UWAGA: Uchwyty transportowe muszą być zdolne do utrzymania pojazdu  
w trakcie przeciążenia 3 Gs do przodu, 1,5 Gs bocznego lewo/prawo i do tyłu, 
2 Gs pionowego do góry i 4,5 Gs pionowo do dołu. 

10.  Jeśli to możliwe dostarczyć schemat pojazdu w 3 rzutach. 

11.  Wymagane zdjęcia cyfrowe wszystkich czterech stron pojazdu. 

12.  Wymagane zdjęcia cyfrowe wszystkich uchwytów transportowych. 

13.  Wymagane zdjęcia cyfrowe nakładek na gąsienice. 

14.  
Wymagane rysunki techniczne lub szkic z góry ukazujący wszystkie uchwyty 
transportowe i ich zdolności we wszystkich kierunkach. 

15.  
Uchwyty transportowe nie mogą być „otwarte”. Muszą być „zamknięte”. Jeśli  
będzie dodane strzemię do uchwytów transportowych, dokument to 
stwierdzający musi być dostarczony do dokumentacji. 

16.  Proponowana data transportu. 

17.  
Dopuszczalne obciążenie wszystkich osi pojazdu musi być równe 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. 

18.  
Aktualne obciążenie wszystkich osi pojazdu musi być równe aktualnej masie 
całkowitej pojazdu. 

19.  
Aktualna masa pojazdu nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu. 

20.  

Uwaga dla kontenerów, namiotów (plandek) i skrzyń ładunkowych (palet) – 
muszą być zdolne do utrzymania ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm) przez 0,5 s 
podczas dekompresji. Poniżej lista podstawowych równań, które mogą być 
użyte podczas weryfikacji, jeśli namiot (schron) ma wystarczająco dużo 
wolnej przestrzeni, by można było przeprowadzić dekompresję zgodną z 
ilością powietrza podczas dekompresji występującej podczas transportu 
lotniczego (zmiana ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm) w czasie 0,5 s). Równanie 
może być uproszczone do dwóch poniższych form: 

1. t = 0,0026 x V/A – czas wymagany dla kontenerów z poziomem powietrza V 
(stopy sześcienne 1 stopa = 0,3048 m) i „obszar ucieczki” A (stopy 
kwadratowe). 



 

 

73 

 

 

2. A = 0,0052 x V – wymagany „obszar ucieczki” zezwala na dekompresję 
kontenera z objętością powietrza V (stopy sześcienne), by przeprowadzić 
dekompresję lub zrównać ciśnienie wewnątrz kontenera do ciśnienia 
zewnętrznego w czasie 0,5 s. 

Ta metoda potwierdzenia nie jest konieczna, jeśli kontener ma strukturę 
zdolną do utrzymania ciśnienia 8,3 psi (0,57 atm), bez żadnych komponentów 
powodujących eksplozję lub stwarzających ciśnienie szczątkowe w czasie  
0,5 s. Należy przekazać do ATTLA informację, że pojemność przyczepy, 
kontenera, namiotu (plandeki) i skrzyni ładunkowej (palety) jest uznana 
jednoznacznie lub inny sposób jej określenia. 
UWAGA: Transportujący (armator) musi mieć kontakt z producentem by 
uzyskać te informacje. 

21.  

Transportujący (armator) musi potwierdzić, że wszystkie 
przywiązane/przymocowane przedmioty wytrzymają wszystkie wymagane 
przeciążenia. 
UWAGA: przymocowane lub zabezpieczone przedmioty muszą wytrzymać 
przeciążenie 3 Gs do przodu, 1,5 Gs bocznego lewo/prawo i do tyłu, 2 Gs 
pionowego do góry i 4,5 Gs pionowo do dołu. 

22.  
Certyfikowane paczki nie będą przesyłane do ATTLA chyba, że są kompletne  
i zawierają całą wymaganą dokumentację. 

23.  
Dodatkowe informację mogą być wymagane przez ATTLA, by wspomóc 
proces certyfikacji. 

24.  

Proces certyfikacji jest szczegółowy i długi. Może potrwać trochę czasu by 
zebrać całą dokumentację dotyczącą przesyłki. Kiedy już przesyłka zostanie 
przedłożona do ATTLA, proces może trwać aż do 120 dni celem oceny  
i wydania certyfikatu. 

25.  
Jeśli w czasie trwania procesu certyfikacji pojazd zostanie zmodyfikowany  
w jaki kol wiek sposób, należy to zgłosić. 

26.  
Więcej detali jest wymagane i pomocne w celu ułatwienia procesu certyfikacji  
i uczynią ten proces łatwiejszym i szybszym. 
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Załącznik  nr 2.1.3 
Do umowy ….. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMULARZ 

pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń (MLC) 

POJAZDY KOŁOWE 

Lp
. 

Wyszczególnienie Jednostka miary Dane 

1. 1 Marka   

2. 1 Typ   

3. 1 Model   

4. 1 Rok produkcji   

5.  Masa własna pojazdu – bez ładunku (MWP) (tona)  

6.  
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu  
w stanie pełnego załadunku lub masa bojowa (DMC) 

(tona)  

7.  Liczba osi (sztuka)  

8.  

Obciążenie na oś   

1) Obciążenie 1 osi MWP/DMC (tona)  

2) Obciążenie 2 osi MWP/DMC (tona)  

3) Obciążenie 3 osi MWP/DMC (tona)  

4) …………………………………… (tona)  

5) Obciążenie n osi MWP/DMC (tona)  

9.  

Odległość między osiami   

1) Odległość między osiami 1-2 (metr)  

2) Odległość między osiami 2-3 (metr)  

3) Odległość między osiami 3-4 (metr)  

4) …………………………………… (metr)  

5) Odległość między osiami (n-1)-n (metr)  

10.  
Szerokość pojazdu mierzona pomiędzy 
zewnętrznymi krawędziami opon najwęższej osi 
pojazdu 

(metr)  

11.  Zdjęcie formatu A4 – widok boczny (sztuka)  

 

Miejscowość, data ……………. 

WOJSKOWY INSTYTUT  
TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ 

ul. OKUNIEWSKA 1 
05-070 Sulejówek k. Warszawy 

Email: sekretariat@witpis.eu 
Tel.: (22) 783 19 28 
Faks: (22) 681 10 73 

mailto:sekretariat@witpis.eu
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Załącznik nr 2.1.4 
Do umowy …… 

 
 
 

Gestor/COL/zamawiający/RPW* z dnia ………… 

Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli 
jakościowej na dostawę pojazdów 
samochodowych czterokołowych 

typu QUAD 

1. 

Oświadczenie o ryzyku: niezgodne z zapisami w WET parametry taktyczno-techniczne. 

Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwa kontrola jakości Wykonawcy. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na parametry taktyczno-techniczne określone w WET. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 

2. 

Oświadczenie o ryzyku: korozja elementów podwozia i nadwozia pojazdów oraz ubytki lakiernicze. 

Przyczyna(y) ryzyka: niska jakość blach, niewłaściwe zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów, niska jakość materiałów  

i powłok lakierniczych. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na jakość powłoki lakierniczej w pojazdach. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 

3. 

Oświadczenie o ryzyku: uszkodzenie elementów elektrycznych pojazdów. 

Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwy dobór przewodów i przyłączy elektrycznych. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na jakość połączeń elektrycznych i gniazd przyłączeniowych w pojazdach oraz dobór 
przewodów i przyłączy elektrycznych. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 

4. 

Oświadczenie o ryzyku: brak możliwości uruchomienia pojazdów, awaria uniemożliwiająca kontynuowanie jazdy. 

Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwe działanie poszczególnych układów i zespołów w pojazdach oraz wadliwe podzespoły  

i zespoły wykorzystywane do produkcji pojazdów, w szczególności wpływające na bezpieczeństwo kierowcy i przewożonych 
osób. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na pracę układów w trakcie uruchomiania i pracy pojazdów. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 



 

 

76 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GESTOR/COL/ZAMAWIAJĄCY/RPW* 
 
………………………… 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

5. 

Oświadczenie o ryzyku: jakość dostarczanych pojazdów. 

Przyczyna(y) ryzyka: nieestetyczne wykończenie pojazdów oraz wykonanie pojazdów z materiałów o niskiej jakości. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na jakość wykonania pojazdów. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 

6. 

Oświadczenie o ryzyku: możliwość uszkodzenia ładunku podczas transportu. 

Przyczyna(y) ryzyka: brak możliwości właściwego zabezpieczenia ładunków w czasie transportu. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na elementy do mocowania ładunków oraz czy torba i bagażnik są bezpiecznie przymocowane 
do pojazdu. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

 

7. 

Oświadczenie o ryzyku: serwis w okresie gwarancyjnym. 

Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwa reakcja serwisu producenta na reklamacje w okresie gwarancyjnym. 

Ocena 
ryzyka: 

Wpływ (1,4 lub 9) 1 
Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 
9) 

1 

Indeks 
Ryzyka = W x 
P 

1 

Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*: 

Szczególne zwrócenie uwagi na reakcję serwisu wykonawcy w oparciu o posiadane protokoły stanu technicznego. 

Status Ryzyka na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 

Nie występuje 

☐ 
Występuje i nadzorowane ☐ 

Występuje i 

nienadzorowane ☐ 

Pole uwag na 
zakończenie procesu 
nadzorowania 
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Załącznik Nr 3  
Do Umowy Nr …….. 

 
Warunki dostawy i odbioru 

 
1. Wykonawca dostarczy wyroby na swój koszt. Za szkody lub braki powstałe w czasie 

transportu  
odpowiada Wykonawca. Dostarczone wyroby będą zabezpieczone przez bezzwrotne 
opakowanie gwarantujące, iż nie zostaną one uszkodzone podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania. 

2. Nadzorowanie jakości przeprowadzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe 
(wskazane przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
po podpisaniu niniejszej umowy; zwane dalej „RPW”), zgodnie z wymaganiami 
klauzuli jakościowej stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, podpisując 
oświadczenie w części II Świadectwa zgodności (Certificate of Conformity – CoC) 
sporządzonego przez Wykonawcę. 

3.  „Protokół odbioru dostawy” musi być podpisany przez Komisję, o której mowa  
w § 5 ust. 1 i przedstawiciela Wykonawcy (podpis przedstawiciela Wykonawcy nie 
wymagany w przypadku dostawy wyrobów obcym transportem – pkt. 9 ppkt 4)  oraz 
opatrzony pieczęcią urzędową Odbiorcy. 

4. Przyjęcia wyrobów odbywać się będą w dniach roboczych od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Dostawa powinna zostać zgłoszona 
/zaawizowana/ Zamawiającemu (faks: 261 651 167) oraz Odbiorcy (nr fax 261 681 
222) z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. Awizo musi określać ilość i rodzaj 
wyrobów, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 1. 

5. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „Protokole 
odbioru dostawy”. 

6. Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy, która: 

1) nie została mu zaawizowana zgodnie z pkt. 4; 

2) została wykonana w innym dniu niż zaawizowanym lub poza godzinami przyjęcia 
wskazanymi w pkt. 4; 

3) przekracza zaawizowaną ilość wyrobów lub jest niezgodna z zaawizowanym 
asortymentem. 

7. Odbiorca odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości określone w niniejszej 
umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w Załączniku Nr 1, bądź jest 
niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony pojazd jest w stanie 
niezupełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy). 

8. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy pojaz/pojazdy uważa się za 
niedostarczone, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie. 

9. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy z powodów wskazanych w pkt. 6 i 7 
Wykonawca może, za zgodą Odbiorcy, powierzyć mu pojazd/pojazdy w depozyt do 
czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Przyjęcie przez Odbiorcę pojazdów w 
depozyt nie stanowi odbioru dostawy oraz wymaga sporządzenia przez Odbiorcę 
„Protokołu przyjęcia do depozytu”, wskazującego stwierdzone uchybienia i 
ustalony z Wykonawcą termin ich usunięcia (termin depozytu). W terminie 2 dni od 
dnia przyjęcia pojazdów w depozyt Odbiorca dostarczy Zamawiającemu i 
Wykonawcy po jednym egzemplarzu tego protokołu. Okres przechowywania 
pojazdów w depozycie nie może być dłuższy niż 14 dni. W przypadku usunięcia 
uchybień we wskazanym terminie, Odbiorca przyjmie dostawę znajdujących się w 
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tym depozycie pojazdów, dostawę uznaje się za zrealizowaną w dacie usunięcia 
uchybień. W przypadku bezskutecznego upływu terminu depozytu, pkt. 10 stosuje 
się odpowiednio oraz Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów 
przechowywania przedmiotu umowy w kwocie wskazanej w § 8 ust. 1 pkt. 5). 

10. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy wyroby uważa się za niedostarczone,  
zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie. 

11. Warunkiem dokonania odbioru przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez 
Wykonawcę wraz z wyrobami: 

1) egzemplarza faktury VAT; 

2) świadectwa zgodności (Certificate of Conformity – CoC)  podpisane przez 
przedstawiciela RPW, 

3) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność „Deklaracji zgodności OiB”; 

4) w przypadku dostawy obcym transportem - komisyjnego protokołu załadowania 
wyrobów lub listu przewozowego; 

5) sporządzonych wyłącznie w języku polskim, opisujących zasady postępowania w 
przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) bądź 
zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby) – jeżeli dotyczy. 

12. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy przez Odbiorców dokona Komisja 
wyznaczona oddzielnie przez każdego Odbiorcę  w miejscu określonym w umowie/ 
zamówieniu. Odbiór dostawy przez Komisję Odbiorców obejmie następujące 
czynności: 

1) sprawdzenie zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem umowy, w tym: 

a) nazwy wyrobu, 

b) typu wyrobu, 

c) modelu wyrobu, 

d) numeru katalogowego, numerów seryjnych, numeru VIN, oznaczeń 
kodowych GS1 (jeśli dotyczą) itp.; 

2) odbiór ilościowy poszczególnego asortymentu dostawy przez jego przeliczenie, 
przeważenie lub przemierzenie w określonych jednostkach miary oraz 
porównanie ze specyfikacją dostawy oraz przedmiotem umowy/zamówienia i 
zaawizowaną ilością dostawy; 

3) sprawdzenie zgodności świadectwa zgodności (Certificate of Conformity – CoC)  
sporządzonego przez Wykonawcę i zawierającego oświadczenie przedstawiciela 
RPW o przeprowadzeniu procesu nadzorowania jakości (jeżeli dotyczy); 

4) odbiór jakościowy opakowań: 

a) w przypadku dostawy w opakowaniach indywidualnych całość dostawy, 

b) w przypadku dostawy w opakowaniach zbiorczych ocena stanu opakowań 
zbiorczych i min. 10% opakowań jednostkowych; 

5) odbiór jakościowy przedmiotu umowy poprzez: 

a) stwierdzenie jakości środków materiałowych i technicznych poprzez ocenę 
jakości przedmiotu umowy - wykluczenie wgnieceń, uszkodzeń, pęknięć, 
zarysowań i śladów korozji, 

b) zgodności wszystkich istotnych ich właściwości z obowiązującymi normami 
lub wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi podanymi w umowie bądź w 
zamówieniu; 
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6) sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia poniższych dokumentów 
dostarczonych przez Wykonawcę wraz z wyrobami poprzez dołączenie: 

a) egzemplarza faktury VAT, 

b) dokumentu WZ lub innego stosowanego przez Wykonawcę dokumentu 
określającego dostawę w ujęciu przedmiotowym i ilościowym, 

c) świadectwa zgodności (Certificate of Conformity – CoC)  wystawionego 
przez Wykonawcę i zawierającego oświadczenie przedstawiciela RPW o 
przeprowadzeniu procesu nadzorowania jakości (jeżeli dotyczy), 

d) sporządzonych w języku polskim i opisujących zasady postępowania w 
przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) lub 
zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby), 

e) listu przewozowego lub komisyjnego protokołu załadowania wyrobów (tylko 
w przypadku dostawy obcym transportem), 

f) deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa – deklaracja 
zgodności OiB wystawiona przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy). 

g) dokumentów dodatkowych (atesty/certyfikaty/instrukcje obsługi /DTR/wykazy 
punktów serwisowych/karty charakterystyk wyrobów itp. – jeżeli ich 
dostarczenia wymaga umowa), 

h) protokołu odbioru dostawy sporządzonego zgodnego ze wzorem 
stanowiącym załącznik do wzoru umowy, podpisanie go przez komisję i 
przekazanie do komórki ewidencji ilościowo-wartościowej wraz z 
dokumentami wymaganymi umową /zamówieniem. 
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Załącznik nr 4 
Do umowy …… 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

 
W dniu _________________ r. Komisja w składzie: 
 
- ______________________________________, 
 
- ______________________________________, 
 
- ______________________________________, 
 
dokonała odbioru dostawy (partii wyrobów, której ilości i asortyment określono  
w załącznikach* do protokołu) zgodnie z umową Nr _......_ z dnia ………. _______________ 
 
na sprzedaż _________________________________________________________________ 
 
od Wykonawcy ______________________________________________________________ 
 
z siedzibą w _________________________________________________________________ 
 
Miejsce dokonania dostawy: ___________________________________________________ 
 
Komisja potwierdza/ nie potwierdza** otrzymanie/a od Wykonawcy dokumentacji, o której 
mowa w punkcie 11 załącznika nr 3. 
Wykonana dostawa jest/nie jest** zgodna z ww. umową. 
Dostawę zrealizowano w dniu ----------------------------------------                 ---------------------------------------------
_________                                                                                    podpis przedstawiciela 
Użytkownika./Odbiorcy**. 
                                                    
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
       Podpis                                                                                         Podpisy przedstawiciela 
Wykonawcy28                                                                                            członków Komisji 

     

    

    

* Załączniki : 
1) faktura VAT, 
2) świadectwo zgodności (CoC), 
3) w przypadku dostawy obcym transportem - komisyjnego protokołu załadowania wyrobów lub 
listu przewozowego 
**niepotrzebne skreślić 

 
 

                                                           
28

 Podpis nie wymagany w przypadku dostawy realizowanej obcym transportem  
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  Załącznik nr 5 
Do umowy …………… 

 

KLAUZULA JAKOŚCIOWA NR 16/4RBLog/2020 

 

z dostawcami krajowymi, z dostawcą zagranicznym z kraju należącego do NATO, który 
implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju, z którym 
podpisano porozumienie MoU, z dostawcą zagranicznym z krajów nienależących do 
NATO, z którymi Polska nie ma podpisanego porozumienia MoU lub krajów należących 
do NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107 

do umowy na realizację: 

dostawy pojazdów samochodowych czterokołowych typu QUAD 

 

1) system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015; 

2)  do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w AQAP 2131 
wydanie C, wersja 1; 
3) wymagania jakościowe umowy, określone w ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… … 

 (zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument gdzie 
znajdują się wymagania jakościowe podlegające nadzorowaniu przez RPW) 

podlegają procesowi nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności 
wykonawcy  
w systemie zarządzania jakością realizowanemu przez ……….. Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW …………………………….………………. 
………………………………………………………................................................…  

(zamawiający wpisuje nr i adres RPW) 
 

4) w przypadku realizacji rządowego zapewnienia jakości (Government Quality 

Assurance – GQA) w państwie wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 

2070 lub podpisanym memorandum o porozumieniu (Memorandum of 

Understanding – MoU), proces koordynuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości 

i Kodyfikacji z siedzibą przy ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, które 

powiadomi ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….. 

(zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej Instytucji 
Narodowej państwa będącego wykonawcą) 

5) wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone 

uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z 

umowy, zawierające wymagania jakościowe oraz umożliwiające przeprowadzenie 

procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA 

w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;   

6) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do RPW kopie umów podpisanych  

z podwykonawcami, wynikających z realizacji umowy z zamawiającym; 
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7) wykonawca potwierdzi, że wyrób spełnia wymagania umowy dostarczając z wyrobem  

świadectwo zgodności (Certificate of Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez 

wykonawcę/poddostawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego 

lub  GQAR (Government Quality Assurance Representative) z państwa 

wykonawcy/podwykonawcy, w przypadku realizacji GQA u wykonawcy/podwykonawcy 

zagranicznego; 

8) w przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie 

implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego 

do NATO lub kraju, z którym nie podpisano porozumienia MoU, zapewniającego 

bezpłatne  zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania 

jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z 

postanowieniami MoU. 

9) Zamawiający: 

a) podejmuje ostateczna decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań 
jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany przez COL i RPW;  

b) może upoważnić Szefa RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako 
niewielkie29poprzez umieszczenie stosownego upoważnienia w umowie, upoważnienie 
takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań 
jakościowych.  

10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o 

odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych; 

11) wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela 

wojskowego w trakcie wykonania umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania 

przedstawiciela wojskowego, wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, 

związanych z realizowanymi przez niego zadaniami.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
29

 Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 126 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r.  
w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy  
(pkt. 4.7.9. ppkt 6. Procedury P-02 ) 

UZGODNIONO 

Z WCNJiK 

 

 

……………………………. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

……………………………. 
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Załącznik nr 6  
do umowy nr …… 

 
/WZÓR/ 

PROTOKÓŁ Z REALIZACJI SZKOLENIA  
 
W dniu _________________ r. Komisja w składzie: 

- ______________________________________, 

- ______________________________________, 

- ______________________________________, 

- ______________________________________  

dokonała odbioru usługi szkolenia niżej wymienionych  Użytkowników w zakresie podstaw 

użytkowania pojazdu samochodowego czterokołowego typu Quad   

Lp. Stopień Imię i Nazwisko Podpis Nr rejestracyjny pojazdu Uwagi 

     

     

     

     

     

 

zgodnie z umową Nr __________ z dnia _____________ 

na wykonanie 

usługi_________________________________________________________________ 

od Wykonawcy__________________________________________________________ 

z siedzibą w 

______________________________________________________________________ 

Wykonana usługa jest/nie jest** zgodna z ww. umową. 

 
        

UWAGI :   
        
   
        
   
        
        

        Podpis Podpisy 

           przedstawiciela Zleceniobiorcy       członków Komisji 

      ___________________________      _______________________ 

 ______________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 
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Załącznik nr 7 
                                                                                          Do umowy …… 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

 
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ  

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART.  
4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH 
WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE  

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna 
we Wrocławiu, ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez 
Komendanta 4 RBLog; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej jest 
Pani Martyna KAROLCZUK, z którą kontakt jest możliwy pod nr tel. 261 651 017 lub 
mailowo na adres 4rblog.iod@ron.mil.pl; 

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane 
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie 
pozaustawowym.  

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  
do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do 
czasu zakończenia trwałości projektu; 

 w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pan/Pani: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych 

osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Panu/Pani: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

ZAMAWIAJĄCY 

 

……………………………. 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Załącznik Nr 8 
Gm-9 

 

 

 

 

  

 

Protokół reklamacji Nr ..................... 
 

 
Sporządzony w ............................................................................................................................. ..................................................................................................................... .................................................... 

(nazwa jednostki wojskowej) 

przez .................................................................................................................................... 

przyjęty sprzęt, materiał, urządzenie, maszyna*  

z ........................................................................................................................................... 
(skąd) 

na podstawie ................................................................................................................... 
(nazwa nr i data dokumentu) 

 
 
Dane ewidencyjno-techniczne sprzętu, materiału, urządzenia, maszyny* ............................................................................................................ 

(nazwa, typ, rok produkcji, nr rejestracyjny itp.) 

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

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

posiada braki lub uszkodzenia (różnice ilościowe podać w tabeli na odwrocie) 

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

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

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

Uszkodzenie (braki) stwierdzono w dniu ............................... 20............ r. 

 

Określenie przyczyn uszkodzenia (braku) .......................................................................................................................................................................... 

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

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

Reklamowany sprzęt, materiał, urządzenie, maszyna* posiada okres gwarancyjny 

od ................. 20............... r. do ............. 20......... r. ilość gwarantowanych godzin 

pracy (lotu),  motogodzin, km itp. ......................................................................................................................................................................................... 

zgodnie z .......................................................................................................................................................................................................................................... 
(podać podstawę gwarancji) 

 

Odpowiedzialny za eksploatację (przechowywanie sprzętu, materiału, urządzenia, maszyny)* 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko, kwalifikacje lub stanowisko służbowe) 

 niepotrzebne skreślić 
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Lp. Wyszczególnienie 
Symbol indeksowy 

JM. 
Rodzaj i nr  
opakowania  

Podano wg  
dokumentu 

Faktycznie 
 przyjęto Brak Nadwyżka 

Informacje  
uzupełniające  

lub uwagi Nr katalogowy Ilość KT Ilość KT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

Orzeczenie (wnioski) .................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
Podpisy osób sporządzających protokół 

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

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

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

.......................................................................................................................... 
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Załącznik nr 9 

Do umowy nr ……/2020 
 

……………………………………….  

                                                                                                                                  (miejscowość, data)  

PROTOKÓŁ 
z zakończenia postępowania reklamacyjnego 

 

1. SpW……………………………………………..…………..… nr umowy…………………….……..……….…  

nr fabryczny SpW*…………………….…………………………. data produkcji ………………………..……….  

data przyjęcia przez Odbiorcę/Użytkownika**……………....…..wielkość partii* …….……….……….….……..  

2. Numer i data protokołu (zgłoszenia) reklamacyjnego ………………………………………...............................  

3. Rodzaj i powód niezgodności (niesprawności) …………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………................................. 

4. Reklamacja uznana / nieuznana**  

5. Powód nieuznania reklamacji ……………………………………………………………….................................  

………………………………………………………………………..………………….………………………….. 

6. Opis usunięcia niesprawności …………………………………………...….……………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

7. Wymieniono części ………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Zastosowanie zamiennika technologicznego, tak / nie**  

9. Adnotacja o uzupełnieniu dokumentacji / karty gwarancyjnej ………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………..……………………………..  

10. Datą zakończenia procesu reklamacyjnego jest data przyjęcia SpW przez użytkownika.  

 

Oświadczenie Wykonawcy: oświadczam, że reklamowany SpW po usunięciu niezgodności spełnia wymagania techniczne 

i jest zdatny do dalszej eksploatacji.  

 

…………………….…………………… 

data, pieczęć i podpis wykonawcy 

Oświadczenie użytkownika SpW: niniejszym oświadczam, że reklamowany SpW przyjąłem po naprawie bez uwag.  

 

…………………….…………………… 

data, pieczęć i podpis użytkownika SpW 

 

Adnotacja RPW:  
Niniejszym poświadczam, że proces reklamacyjny był nadzorowany przez RPW w zakresie:  

działań Wykonawcy w ramach wyjaśniania przyczyn powstania niezgodności oraz skuteczności wprowadzonych działań 

korygujących;  

działań Wykonawcy dotyczących usunięcia niezgodności (niesprawności)***.  

 

Nie zgłaszam uwag /Zgłaszam następujące uwagi**: ……………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………………..  

 

 

 

 

 

 

…………………….…………………… 

data, pieczęć i podpis PW 

 

 

 

 

*) jeżeli dotyczy  

**) niepotrzebne skreślić  

***) skreślić, jeżeli działania nie były nadzorowanie przez  RPW
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