
 

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego  

do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” 

                                                                                                                   Załącznik  nr 1 do  SIWZ  

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   DLA    AMBULANSU POGOTOWIA RUCHU DROGOWEGO  

 
 

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU 

 

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać: 

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,  

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, 

oznakowania oraz oznaczenia wyrobu. 

 

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU 

 

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz                     

w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności                                 i 

bezpieczeństwa państwa. 

 

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2017r., 

poz. 1260, 1926 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, 

Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych 

i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 

594 z póź. zm.) 

 

 

 

IV. WYMAGANIA  STANDARDOWE 

 

1.1 Przeznaczenie pojazdu 

 

Pojazd „APRD" przeznaczony jest do wykonywania przez Policję Ruchu Drogowego zadań 

w zakresie obsługi zdarzeń drogowych. W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie 

podstawowych czynności służbowych takich jak: 

- sporządzanie dokumentacji służbowej, 

- sprawdzanie osób i pojazdów, 

- inne. 

Dodatkowo konstrukcja pojazdu „APRD" powinna umożliwiać bezpieczny przewóz 

specjalistycznego wyposażenia oraz zapewnić swobodne przemieszczanie się 

funkcjonariusza w przedziale II. 
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1.2 Warunki eksploatacji 

Pojazd musi być przystosowany do: 

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych 

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej: 

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, 

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, 

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ), 

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut. 

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych, 

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu, 

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. 

 

1.3 Wymagania formalne 

1.3.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych 

do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. 

1.3.2   Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego 

homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych 

do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny  oferty przetargowej. 

1.3.3 Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

1.3.4 Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań 

technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie  

z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu 

musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów. 

1.3.5 Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą 

posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. 

Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez 

możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie 

jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów 

zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych  

w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie 

wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu 

modyfikacji pojazdu. 

1.3.6 Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo 

homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu 

modyfikacji pojazdu. 

1.3.7 Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt 

przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów. 

1.3.8 Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu 
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bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane  

w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy  

i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon śniegowych (zimowych).  

1.3.9 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 

specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności 

dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. 

protokołów z badań). 

1.3.10 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do 

konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do 

zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych  dotyczących 

zabudowy pojazdu.  

1.3.11 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co 

najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców 

indywidualnych. 

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla 

pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych 

katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, 

zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.  Dokumenty te 

musza być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej. 

 

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE   

 

1.     Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego  

1.1     Wymagania ogólne 

1.1.1 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego 

homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 

przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L. 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy z 

załączoną kopią świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego oraz pozytywnym 

wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie 

oceny projektu modyfikacji pojazdu.  

 

1.2           Wymagania techniczne dla nadwozia 

1.2.1 Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu. 

1.2.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w przedziale od 3.450 do 3.500 kg. (według 

danych z  pkt. 16.1 świadectwa zgodności WE). 

1.2.3 Ładowność nie mniejsza niż 1 200 kg. 

1.2.4 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5 400 mm i nie większa niż   

6000 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE). 

1.2.5 Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie mniejsza 

niż 3 300 mm. 

1.2.6 Wysokość pojazdu nie większa niż 2 590 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa 

zgodności WE). 

1.2.7 Liczba miejsc siedzących w kabinie (w tym kierujący pojazdem): 2.  

1.2.8 Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne: 

a) przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu, 

b) boczne przesuwne przeszklone (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) 

znajdujące się po prawej stronie nadwozia o szerokości otworu nie mniejszej niż 

1 200 mm i wysokości nie mniejszej niż 1 500 mm z blokadą w pozycji otwartej, 
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c)  tyłu nadwozia nieprzeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane 

na boki pod kątem minimum 180o, wyposażone   w ograniczniki otwarcia drzwi 

z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o. 

 

1.3 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania 

1.3.1 Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 

lub Euro VI (według danych z pkt. 47 świadectwa zgodności WE).  

1.3.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa 

zgodności WE). 

1.3.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 115 kW (według danych z pkt. 27 

świadectwa zgodności WE). 

 

1.4    Warunki techniczne dla układu hamulcowego 

1.4.1 Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej: 

1.4.2 układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania, 

1.4.3 asystent siły hamowania, 

1.4.4 rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu. 

 

1.5           Wymagania techniczne dla układu kierowniczego  

1.5.1 Wspomaganie układu kierowniczego.  

1.5.2 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w dwóch płaszczyznach. 

 

1.6          Wymagania techniczne dla układu napędowego i zawieszenia 

1.6.1 System stabilizacji toru jazdy. 

1.6.2 Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu. 

1.6.3 Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h (według danych z  pkt. 29 

świadectwa zgodności WE). 

 

1.7 Wymagania techniczne dla kół jezdnych 

1.7.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym. 

1.7.2 Komplet 4-ech kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach 

stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów. 

1.7.3 Komplet 4 kół z oponami śniegowymi (zimowymi) z oferty 

producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe (zimowe) 

muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej 

i innych zasadniczych parametrów. 

1.7.4 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) 

identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.7.2. 

1.7.5 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w 

pkt. 1.7.2 oraz 1.7.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE 

pojazdu bazowego.  

1.7.6 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji 

umowy. 

1.7.7 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza 

opon bieżnikowanych. 

 

1.8 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 

1.8.1 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie). 

1.8.2 W przypadku zaoferowania pojazdu z alternatorem(mi)  o  mocy min. 200A 

dostosowanymi do ładowania  akumulatorów, o których mowa w pkt.  2.5.3.                               

Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII   lit. F SIWZ 
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1.9         Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego. 

1.9.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i pasażera. 

1.9.2 Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera. 

1.9.3 W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w poduszki boczne i/lub 

poduszki kurtynowe Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII lit. C i  D SIWZ. 

1.9.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych. 

1.9.5 Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane. 

1.9.6 Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane  

w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi. 

1.9.7 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w jednej płaszczyźnie. 

1.9.8 Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością 

pracy w obiegu zamkniętym. 

1.9.9 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej  w 2 (dwa) 

głośniki, gniazdo USB i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej 

działający w systemie Bluetooth. 

1.9.10 Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem 

na monitorze pokładowym o przekątnej min. 5 cali, zintegrowanym (zabudowanym) 

w desce rozdzielczej pojazdu, posiadającym możliwość obsługi co najmniej: 

a) radioodbiornika, 

b) komputera pokładowego, 

c) kamery cofania. 

1.9.11 Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu. 

1.9.12 Siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszą posiadać poszycie wykonane z 

ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania 

w czystości. 

1.9.13 W przypadku zaoferowania pojazdu ze stopniem wewnętrznym przy prawych 

drzwiach przesuwnych z fabrycznej oferty producenta pojazdu, Wykonawca 

otrzyma punkty zgodnie z  Rozdz. XIII lit. E SIWZ. 

1.9.14 Tylny stopień zewnętrzny wbudowany w zderzaku na całej długości drzwi tyłu 

nadwozia, ułatwiający wsiadanie do pojazdu, z fabrycznej oferty producenta 

pojazdu. 

1.9.15 Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.  

1.9.16 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu. 

1.9.17 Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy). 

1.9.18 Szyba drzwi przesuwnych musi posiadać współczynnik przepuszczalności światła 5-

15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. W przypadku braku możliwości wyposażenia pojazdu bazowego w 

fabrycznie przyciemnioną szybę, Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu 

poprzez zastosowanie rozwiązania opisanego w pkt. 2.1.11. 

 

 

2.  Wymagania techniczne dla zabudowy  

2.1 Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu 

2.1.1 Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów: 

a) przedział I  – kabina kierowcy, 

b) przedział II  – przedział biurowy, 

c) przedział III – przedział magazynowy. 

2.1.2 Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 3 (trzech) osób: 

a) przedział I – 2 (dwóch) funkcjonariuszy w tym kierującego pojazdem, 

b) przedział II –1 (jednego) funkcjonariusza, 

c) przedział III – specjalistycznego wyposażenia, 
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2.1.3 Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdego funkcjonariusza (w tym 

kierowcy) - 95 kg. 

2.1.4 Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem, oraz z paliwem, olejami, 

smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę 3 funkcjonariuszy (3 

x 95 kg), rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może 

przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu 

bazowego. Różnica nacisków na poszczególne strony pojazdu nie może być większa 

niż 3%.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu 

wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbiorów 

pojazdów Wykonawca wykona dla każdego z pojazdów ww. badanie a dokument z 

przeprowadzonego badania dołączy do dostarczonego pojazdu w fazie odbioru 

pojazdu. 

2.1.5 Wejście/dostęp  do poszczególnych przedziałów pojazdu musi być możliwe: 

 przedział I – drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu 

stronach pojazdu, 

 przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi znajdującymi się po 

prawej stronie nadwozia o szerokości otworu nie mniejszej niż 1200 

mm i wysokości nie mniejszej niż 1700 mm,  z blokadą w pozycji 

otwartej, 

 przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, wysokimi, 

dwuskrzydłowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod kątem 

minimum 250o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi oraz 

blokady położenia skrzydeł przy kącie 90o i w kącie pełnego 

otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia  nie mogą kolidować z drzwiami 

bocznymi przesuwnymi  w żadnym ich położeniu.  

 

2.1.6 Zabudowa wewnętrzna przedziału I i przedziału II pojazdu musi spełniać wymogi 

bezpieczeństwa określone w Regulaminie 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być 

potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie 

odbioru pojazdów.  

 

2.1.7 Zabudowa zewnętrzna pojazdu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w 
Regulaminu nr 26 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez 

akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru 

pojazdów. 

2.1.8 Zastosowane systemy mocowania elementów zabudowy umieszczonych wewnątrz 

pojazdu oraz specjalistycznego wyposażenia przewożonego w pojeździe muszą 

zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartości 5 g wzdłużne 

(do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe (do góry i do 

dołu). Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez 

akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym 

zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie 

odbioru pojazdów. 

2.1.9 Zastosowany system mocowania elementów zabudowy umieszczonych na zewnątrz 

pojazdu musi zapewnić ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 

g wzdłużne (do przodu, do tyłu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe (do 

góry i do dołu). Spełnienie warunku musi być potwierdzone przeprowadzonym przez 

akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą badaniem weryfikacyjnym 

zniszczeniowym lub obliczeniowym (symulacja komputerowa). Dokument 
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potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie 

odbioru pojazdów. 

2.1.10 Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą 

spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przedstawione przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

2.1.11 W przypadku braku możliwości wyposażenia pojazdu bazowego w fabrycznie 

przyciemnioną szybę,  Zamawiający dopuszcza przyciemnienie szyby za pomocą folii. 

Szyba drzwi przesuwnych musi posiadać współczynnik przepuszczalności światła 5-15 % 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku                 w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. 
Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym 

na podstawie badania technicznego wykonanego w uprawnionej stacji kontroli 

pojazdów oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli 

Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 
 

 

2.2 Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału I 

2.2.1 Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty 

świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 

3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi 

możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie 

oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego 

zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem. 

2.2.2 Przedział musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników 

dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego 

pojazdem. 

2.2.3 Przedział musi być wyposażony w umieszczone w zasięgu ręki kierującego  pojazdem 

wyłączniki oświetlenia opisanego w pkt 2.5.16  

2.2.4 W przedziale I musi być zamontowane lusterko wewnętrzne umożliwiające obserwację 

wnętrza pojazdu przez kierowcę. 

2.2.5 W przedziale musi zostać zamontowana radiostacja opisana w pkt, 2.9  

2.2.6 W przedziale musi zostać zamontowana ładowarka do Latarki opisanej pkt 2.6.19. 

  

2.3  Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II 

2.3.1 Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób gwarantujący 

bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań służbowych przez 

funkcjonariuszy. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji            

w przedziale oraz musi umożliwiać łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz 

wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej. 

2.3.2 Wysokość wnętrza przedziału po zabudowie musi wynosić min. 1 800 mm. 

2.3.3 Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią 

przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości, wywiniętą na ściany do 

wysokości minimum 100 mm oraz połączoną szczelnie z zabudową ścian i innymi 

elementami zabudowy. 

2.3.4 Sufit, ściany boczne, drzwi przesuwne oraz przegroda pomiędzy przedziałem II i 

przedziałem III muszą posiadać izolację akustyczną i termiczną. Elementy te muszą być 

pokryte materiałami wykończeniowymi odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi 

do utrzymania w czystości. 

2.3.5 Przedział musi posiadać otwory okienne wypełnione szybami (1 szyba po lewej stronie 

-przeciwległe do drzwi przesuwnych) o wymiarach nie mniejszych niż stosowanych w 

fabrycznej ofercie producenta. Wszystkie szyby przedziału (w tym w drzwiach 

przesuwnych) muszą być trwale przyciemniane do minimalnej wartości współczynnika 

przepuszczalności oferowanego przez producenta pojazdu bazowego. Szyba w 
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drzwiach przesuwnych oraz na ścianie lewej (naprzeciwko drzwi przesuwnych) 

otwierane uchylnie lub przesuwnie. W otworach okiennych ścian bocznych przedziału 

biurowego, na szybie po prawej jak i lewej stronie ciemne rolety. Szyby muszą posiadać 

współczynnik przepuszczalności światła 5-15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku braku możliwości 

wyposażenia pojazdu bazowego w fabrycznie przyciemnioną szybę, Zamawiający 

dopuszcza spełnienie wymogu poprzez zastosowanie rozwiązania opisanego w pkt. 

2.1.11. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez 

Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdów. 

2.3.6 Przedział musi być oddzielony od przedziału I ścianą działową o wysokości od 800 do 

1.200 mm mierzonej od podłogi przedziału. 

2.3.7 Przedział musi być wyposażony w trzy tapicerowane siedziska (wyposażone w oparcia). 

Dwa umieszczone przy lewej ścianie przedziału zwrócone w kierunku drzwi wejściowych 

do przedziału oraz jedno umieszczone przy prawej stronie przedziału (zwrócone w 

kierunku lewej strony przedziału) o wymiarach zapewniających możliwość 

ergonomicznej pracy. Każde siedzisko musi gwarantować wytrzymałość na obciążenie 

min. 150 kg. Wewnątrz każdego siedziska musi znajdować się schowek o wymiarach 

umożliwiających przewóz dokumentacji formatu A-4. Każda otwierana pokrywa 

siedzisk musi być wyposażona w mechanizm blokowania ich w pozycji zamkniętej i 

utrzymywania w pozycji otwartej. Konstrukcja przedniej ściany siedzisk musi zapewniać 

maksymalną przestrzeń w przedziale mierzoną po podłodze oraz zabezpieczać 

elementy zabudowy umieszczonej na niej przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

2.3.8 Przedział musi być wyposażony w trwale zamocowane wewnątrz schowków 2 (dwie) 

kasy metalowe zamykane na klucz umożliwiające przechowywanie dokumentów 

formatu A-4. 

2.3.9 Przedział musi być wyposażony w jedno pojedyńcze tapicerowane siedzenie (fotel) dla 

pojazdów kategorii M1 zamontowany po prawej stronie przedziału,  tyłem do kierunku 

jazdy. Siedzenie musi posiadać składane do góry siedzisko ułatwiające wejście do 

przedziału. Siedzenie musi posiadać trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane  

z siedzeniem, zagłówek oraz możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia oparcia. 

2.3.10 Siedzenie, o którym mowa w pkt 2.3.9, jego punkty mocowania oraz zagłówek muszą 

posiadać homologację dla typu pojazdu kategorii M1 wystawioną zgodnie z 

Regulaminem 17 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę oceny modyfikacji pojazdu. 

2.3.11 Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa siedzenia, o których mowa w pkt 2.3.9  

muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z Regulaminem 14 EKG ONZ. 

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez 

Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów. 

2.3.12 Wszystkie siedziska z oparciami i siedzenia (fotele) w przedziale muszą być obszyte 

ciemnymi materiałami odpornymi na zużycie mechaniczne i łatwymi do utrzymania w 

czystości. 

2.3.13 Przedział II musi być wyposażony we wspólny dodatkowy system klimatyzacji 

współpracujący z systemem klimatyzacji pojazdu bazowego i działający podczas 

pracy silnika pojazdu. System klimatyzacji musi umożliwiać automatyczną regulację 

temperatury i intensywności nawiewu oraz posiadać możliwość pracy w obiegu 

zamkniętym. Musi być wyposażony w oddzielny parownik o wydajności chłodzenia, co 

najmniej 4 kW i wydatku powietrza, co najmniej 450 m3/h. Zaciąg powietrza musi się 

odbywać z zewnątrz przedziału II. Niezależne sterowanie klimatyzacją musi odbywać 

się z przedziału I lub II z miejsca gwarantującego łatwą obsługę. Urządzenie 

klimatyzacyjne oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej muszą być zamontowane 

wewnątrz pojazdu w sposób nieograniczający jego przestrzeni użytkowej. Nawiew 

powietrza musi być realizowany, przez co najmniej 2 wyloty powietrza umieszczone w 

górnej części przedziału. Wyloty powietrza muszą posiadać funkcję ustawiania kierunku 

strumienia powietrza oraz ograniczenia intensywności nadmuchu. Sposób 
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rozmieszczenia wylotów powietrza musi zapewniać równomierne schładzanie 

przedziału II.   Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 

oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli 

Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

2.3.14 Przedział II musi być wyposażony w dodatkowy niezależny od silnika wspólny układ 

ogrzewania wnętrza o mocy, co najmniej 3,5 kW zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. 

Układ ogrzewania musi zapewniać automatyczne utrzymanie stałej temperatury w 

przedziale z możliwością regulacji temperatury, co 1°C (w zakresie, co najmniej od 18°C 

do 26°C). Układ ogrzewania nie może być montowany na zewnątrz pojazdu. Wydech 

układu ogrzewania musi być umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego 

konstrukcja musi gwarantować nie przedostawanie się spalin do wnętrza pojazdu. 

Zaciąg powietrza musi się odbywać z wnętrza przedziału II. W przedziale wymagane 

jest zamontowanie, co najmniej po 2 (dwóch) wylotów ciepłego powietrza w 

miejscach zapewniających równomierne nagrzewanie wnętrz przedziałów. Elementy 

zabudowy i wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego pojazdu muszą być 

zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów 

układu ogrzewania. Musi istnieć możliwość użytkowania układu ogrzewania zarówno 

podczas postoju pojazdu jak również podczas jazdy pojazdu. 

2.3.15 Przedział musi być wyposażony w dwa stoliki robocze każdy zapewniający możliwość 

ergonomicznego wykonywania czynności służbowych w tym obsługi laptopa. Jeden 

ze stolików musi przylegać do ściany działowej z przedziałem I, drugi do ściany 

działowej z przedziałem III. Stoliki muszą być usytuowane pomiędzy siedziskami a 

siedzeniami i zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie 

stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc. Stoliki muszą 

posiadać mechanizm zabezpieczający przed ich przemieszczaniem się podczas pracy 

funkcjonariuszy oraz w czasie transportu. Minimalne wymiary każdego z blatów stolików: 

długość – 630 mm, szerokość: 450 mm. Wytrzymałość na obciążenie we wszystkich 

punktach każdego z blatów stolików  musi wynosić min.100 kg. Pod blatem każdego ze 

stolików musi być przewidziane miejsce (schowek), wytłumione, umożliwiające stabilne 

zamontowanie na czas transportu laptopa wraz z zasilaczem. Pokrywy miejsc 

schowków musza być wyposażone w mechanizm blokowania ich w pozycji zamkniętej 

i utrzymywania w pozycji otwartej. 

2.3.16 Na lewej ścianie przedziału, pomiędzy siedziskami musi znajdować się szafka 

przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, 

skaner) opisanego w pkt 2.6.10. Konstrukcja szafki musi zapewniać stabilne 

zamocowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia 

podczas jazdy pojazdu oraz łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia. Szafka musi 

ponadto posiadać szuflady o wymiarach wewnętrznych umożliwiających 

przechowywanie w nich materiałów eksploatacyjnych urządzenia wielofunkcyjnego 

np: tonery, ryza papieru formatu A4 itp. Szuflady musza posiadać mechanizm 

blokowania w pozycji zamkniętej. 

2.3.17 Na całej ścianie działowej z przedziałem III musi być umieszczony zestaw zamykanych 

drzwiczkami szafek z półkami i szuflad (min. 4 szafek i min. 3 szuflady). Część szafek musi 

umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów o grubość grzbietu min. 70 mm. do 

dokumentów formatu A4 (min. 6 szt. segregatorów w pozycji pionowej). 

2.3.18 Na ścianie działowej z przedziałem III muszą być  umieszczone dwie otwarte szafki 

każda z co najmniej 5 półkami przeznaczonymi do przechowywania dokumentów 

formatu A4 w pozycji poziomej. Konstrukcja półek musi uniemożliwiać wypadanie 

przewożonych dokumentów w czasie transportu. 

2.3.19 Wszystkie drzwi szafek muszą posiadać mechanizm samoczynnego otwierania po 

naciśnięciu drzwiczek i utrzymywania ich w pozycji otwartej. Wysuwanie szuflad musi 

odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieżnych prowadnic posiadających 

zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem oraz mechanizm blokowania w pozycji 
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zamkniętej, tak, żeby w celu ich wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować, np. 

przez naciśnięcie przycisku. 

2.3.20 Co najmniej dwie szafki,  jedna szuflada oraz dwie pokrywy siedzisk muszą być 

wyposażone w zamki zamykane na klucz. Wszystkie zastosowane zamki muszą być 

zamykane i otwierane z wykorzystaniem jednego klucza. Do każdego zamka 

Wykonawca musi dostarczyć kluczyki w ilości min. 2 szt. 

2.3.21 Zamontowane w przedziale elementy zabudowy (szafki, szuflady, stoliki robocze itp.) 

muszą być wykonane ze sklejki wodoodpornej z okleiną drewnopodobną lub z 

elementów kompozytowych i aluminiowych (anodowanych) lub elementów z 

tworzywa sztucznego (np. plexi). Wykorzystane do zabudowy elementy muszą być 

dopuszczone do stosowania w tego rodzaju zabudowach. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu paletę kolorów  poszczególnych materiałów z których zostaną 

wykonane poszczególne elementy zabudowy. Zamawiający dokona wyboru 

kolorystyki z przedstawionej palety kolorów. 

2.3.22 W przedziale w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia 

pojazdu musi znajdować się urządzenie sterujące i nadzorujący instalacją elektryczną 

zabudowy pojazdu spełniające co najmniej następujące funkcje: 

a)  wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do 

funkcjonowania w zakresie  temperatur od -20 do + 45 st. C 

b) sterowanie (włączanie/wyłączanie) oświetleniem wewnętrznym rozproszonym w 

przedziale biurowym, z możliwością płynnej lub skokowej regulacji na min. 3 

poziomach jasności, 

c) sterowanie oświetleniem wewnętrznym punktowym, 

d) sterownie oświetleniem wewnętrznym (rozproszonym) w przedziale III  

magazynowym wraz z sygnalizacją działania, 

e) sterowanie oświetleniem zewnętrznym  wraz z sygnalizacją działania, 

f) funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, 

g) funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz 

pojazdu, 

h) funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału 

biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego, 

i) obrazowanie stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów 

dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, 

j) zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne 

rozładowanie, 

k) sterowanie ogrzewaniem przedziału II (biurowego) z możliwością regulacji 

temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., 

l) funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, 

m) funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych 

wchodzących w skład zabudowy pojazdu. 

n)   

2.3.23 Przedział musi być wyposażony w min. 2 wieszaki służące do wieszania ubiorów 

służbowych w tym 2 czapek. 

2.3.24 Przedział musi być wyposażony w okno dachowe z szybą trwale przyciemnioną 

spełniające funkcje tzw. świetlika. 

2.3.25 Wszystkie elementy zabudowy znajdujące się  wewnątrz przedziału muszą w zakresie 

kształtów zewnętrznych  spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ. Spełnienie 

warunku musi być potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą lub 

certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony 

przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.  

2.3.26 Przewidziane miejsce na alkomat opisany w pkt. 2.6.14 
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2.4 Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III 

2.4.1 Przedział musi być szczelnie oddzielony od przedziału II pełną ścianą działową 

wypełnioną izolacją akustyczną i termiczną. 

2.4.2 Podłoga oraz ściany boczne muszą być pokryte blachą aluminiową. Łączenia 

poszczególnych elementów blachy muszą być wykonane w sposób gwarantujący 

szczelność i trwałość połączeń. 

2.4.3 Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający 

umieszczenie w nim, łatwy dostęp i obsługę oraz bezpieczny przewóz urządzeń i 

wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej. 

2.4.4 Zabudowa przedziału musi być wykonana z wykorzystaniem aluminiowych profili 

konstrukcyjnych przeznaczonych do wykonywania zabudów wytrzymałościowych i 

dedykowanych do nich elementów łączących i kompletujących. Konstrukcja z profili 

musi być wypełniona elementami z blachy aluminiowej. Sposób wykonania zabudowy 

przedziału musi umożliwiać dokonywanie zmian aranżacji poszczególnych jej 

elementów bez konieczności demontażu całej konstrukcji. 

2.4.5 Ściana działowa z przedziałem II musi być zabudowana otwartymi półkami, 

zamykanymi szafkami i szufladami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. 

Półki, szafki i szuflady muszą zapewniać miejsce m.in. na: 

a) zestaw znaków drogowych „ZAPORA” opisany w pkt 2.6.7, 

b) zestaw pierwszej pomocy opisany w  pkt 2.6.8, 

c) lusterko z wysięgnikiem opisane w pkt 2.6.9, 

d) wózek do mierzenia odległości opisany w pkt 2.6.11, 

e) zestaw narzędzi opisany w pkt 2.6.12,  

f) składany parawan opisany w pkt 2.6.13, 

g) najjaśnica przenośna LED, opisana w pkt. 2.6.16, 

h) kanister opisany w pkt. 2.6.18, 

i) koc gaśniczy opisany w pkt. 2.6.20, 

j) zestaw znaków drogowych jodła opisany w pkt. 2.6.21, 

k) gaśnicę samochodową min 5 kg,  

l) przedłużacz opisany w pkt 2.5.10, 

m) generator prądotwórczy opisany w pkt 2.5.12, 

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i 

wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem z prowadnic. 

Wysuwanie szuflad i tac musi odbywać się z wykorzystaniem systemu lekkobieżnych 

prowadnic. Szuflady i tace w pozycji zamkniętej muszą się automatycznie blokować, 

tak, żeby w celu ich wysunięcia trzeba było je świadomie odblokować, np. przez 

naciśnięcie przycisku.  

2.4.6 Przedział musi być wyposażony w uchwyty do mocowania wyposażenia w taki sposób 

aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego ruszania i 

hamowania a jednocześnie wyposażenie pozwalało się szybko wyjąć i włożyć. 

2.4.7 W przedziale w miejscu zapewniającym łatwy i szybki dostęp musi być zamontowana 

gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min. 5 kg, o 

której mowa w pkt 2.6.3, 

2.4.8 W przedziale musi być zamontowana umywalka wykonana ze stali szlachetnej wraz z 

baterią i niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na czystą i brudną wodę o 

pojemności minimum 10 litrów każdy. Zbiorniki muszą być umieszczone na wysuwanej 

tacy. Zastosowana zabudowa musi umożliwiać napełnianie i opróżnianie zbiorników 

bez konieczności ich demontażu. Woda musi być doprowadzana do umywalki w 

obiegu wymuszonym. Zbiornik na brudną wodę musi być wyposażony w łatwo 

dostępny zawór wraz z systemem spustowym umożliwiającym opróżnienie zbiornika 

bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej. Nad umywalką musi być umieszczone 

dodatkowe oświetlenie ledowe wraz z włącznikiem oraz dozownik na mydło w płynie i 
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pojemnik na ręczniki papierowe. W okolicach umywalki przedział musi być wyposażony 

w kosz/pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. 

2.4.9 Wnętrze przedziału III w zakresie kształtów zewnętrznych musi spełniać wymagania 

Regulaminu nr 21 EKG ONZ. Spełnienie warunku musi być potwierdzone przez 

akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru 

pojazdów. 

2.4.10 Szczegółowe wymiary elementów zabudowy zostaną określone przez Zamawiającego 

w fazie oceny modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymiarów wewnętrznych 

pojazdu bazowego, na bazie którego Wykonawca będzie wykonywał zabudowę.  

 

2.5 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 

2.5.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych 

punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z 

wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa. 

2.5.2 Pojazd musi być wyposażony w następujące instalacje oraz urządzenia elektryczne:  

a) dodatkowe dwa akumulatory (12 V) wraz z układem  ładowania, 

b) przetwornicę napięcia z 12V DC na 230V AC, 

c) zewnętrzne przyłącze 230 V AC wraz z przedłużaczem, 

d) generator prądotwórczy, 

e) maszt oświetleniowy, 

f) instalację elektryczną 12V DC wraz z gniazdami zasilającymi,  

g) instalację elektryczną 230V AC wraz z gniazdami zasilającymi, 

h) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, 

i) stacjonarne ogrzewanie postojowe zasilane z sieci 230V. 

j) inne odbiorniki elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdu. 

2.5.3 Dodatkowe dwa akumulatory bezobsługowe żelowe 12 V (niezależny od akumulatora 

fabrycznie zainstalowanego w pojeździe bazowym) o pojemności min. 200 Ah (każdy). 

Akumulatory muszą zasilać przy wyłączonym silniku pojazdu bazowego, co najmniej 

następujące elementy zabudowy przedziałów: 

a) oświetlenie wewnętrzne pojazdu w tym punktowe oświetlenie stanowisk pracy, 

b) oświetlenie zewnętrzne pojazdu,  

c) sygnalizacje uprzywilejowania w ruchu drogowym, w tym „znak drogowy” 

d) ogrzewanie dodatkowe (spalinowe), 

e) urządzenia łączności radiowej, 

f) 2 sztuki gniazd 12V DC (10 A każde) oraz 2 sztuki gniazd 230V AC, 

g) urządzenie wielofunkcyjne, 

h) 2 laptopy, 

i) alkomat, 

2.5.4 Przy pełnym obciążeniu system zasilania akumulatorowego musi zapewnić ciągłą 

pracę urządzeń określonych w ppkt 2.5.3 przez okres, co najmniej 4 godziny,   bez 

podłączania agregatu prądotwórczego.   

2.5.5 Przy włączonym silniku pojazdu bazowego urządzenia łączności radiowej i urządzenia 

sygnalizacji uprzywilejowania muszą być zasilane z akumulatora fabrycznego 

(rozruchowego). 

2.5.6 Ładowanie akumulatorów dodatkowych musi się odbywać z wykorzystaniem: 

a) generatora prądotwórczego opisanego w pkt 2.5.12, zastosowany układ 

ładowania musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i 

odbiorników prądu  oraz przetwornicy, o której mowa w pkt 2.5.7  

b) z zewnętrznego przyłącza opisanego w pkt 2.5.9 za pośrednictwem ładowarki o 

parametrach dostosowanych do zastosowanych akumulatorów, 

c) alternatywnie z alternatora samochodu, w przypadku rozładowania 

akumulatorów dodatkowych, alternator na biegu jałowym musi zapewnić prąd 

ładowania nie mniejszy niż 50A.  
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2.5.7 Do akumulatorów musi być podłączony zintegrowany, automatyczny system 

ładowania (akumulatorów dodatkowych i samochodowego) oraz przetwornica  230V 

AC.  

a) minimalny  prąd ładowania akumulatorów dodatkowych : 60 A, 

b) minimalny prąd ładowania akumulatora rozruchowego : 3 A, 

c) przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC. Przetwornica o pełnej sinusoidzie 

posiadająca funkcję wspomagania zasilania zewnętrznego, polegającego na 

połączeniu mocy przetwornicy oraz zasilania zewnętrznego (przy podłączonym 

agregacie prądotwórczym), w celu uzyskania mocy chwilowej przekraczającej 

moc źródła zewnętrznego, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej 

sinusoidzie 3000 W minimalnej ciągłej moc przetwornicy (i nie mniej niż 2000 W             

w temp.  400C), umożliwiająca uzyskanie napięcia 230 V AC w gniazdach 

opisanych w pkt 2.5.13.2 i 2.5.13.3. 

2.5.8 Do akumulatora dodatkowego wymagany jest system:  

a) wskazujący poziom jego naładowania. 

b) sygnalizujący akustycznie i wizualnie alarm o konieczności jego doładowania, 

c) zapobiegający jego całkowitemu rozładowaniu.  

2.5.9 Zewnętrzne przyłącze 230 V AC musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w 

klasie min. IP 67 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu. Przyłącze 

wraz z przedłużaczem  opisanym w pkt 2.5.10 musi posiadać styk uziemiający. Przyłącze 

wraz z instalacją elektryczną pojazdu musi umożliwiać jednoczesne długotrwałe i 

ciągłe ładowanie akumulatorów dodatkowych opisanych w pkt 2.5.3 oraz 

akumulatora pojazdu bazowego poprzez  bezobsługowy, automatyczny układ 

ładowania oraz zasilanie ogrzewania elektrycznego. Przyłącze musi być wykonane w 

postaci wtyczki i nie może wpływać na  bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne.  

2.5.10 Pojazd musi być wyposażony w przedłużacz bębnowy lub przedłużacz ze zwijakiem 

spełniający wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 67 z kablem 

zasilającym (230V AC) o długości min. 15 m przystosowanym do przenoszenia prądów 

(z zapasem min. 20% mocy) zabezpieczających jednoczesne, długotrwałe i ciągłe 

ładowanie akumulatora dodatkowego, akumulatora pojazdu bazowego  poprzez  

zintegrowany automatyczny system ładowania, opisany w pkt. 2.5.7 oraz ogrzewania  

elektrycznego opisanego w pkt. 2.5.23 Dokumentacja potwierdzająca spełnienie 

powyższych wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru 

projektu modyfikacji pojazdu.  

2.5.11 Pojazd musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika pojazdu 

bazowego przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V AC. 

2.5.12 Pojazd musi być wyposażony w zamontowany w przedziale III generator prądotwórczy 

w wersji mobilnej, o minimalnej mocy nominalnej 1,8 kVA i minimum 2,2 kVA mocy 

maksymalnej, zapewniający możliwość jednoczesnego, długotrwałego i ciągłego: 

a) ładowania akumulatorów dodatkowych opisanych w pkt 2.5.3 oraz akumulatora 

pojazdu bazowego poprzez bezobsługowy, automatyczny układ ładowania, 

b) zasilania wszystkich instalacji i odbiorników prądu (wewnętrznych  

 i zewnętrznych) zabudowy pojazdu za wyjątkiem ogrzewania elektrycznego. 

c) minimalne wymagania techniczne dla generatora prądotwórczego: 

- silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym, 

- prądnica z inwertorową ze stabilizacją napięcie 

- powietrzne chłodzenie silnika i  zespołu prądowego, 

- napięcie znamionowe 230 V 50Hz, prąd znamionowy min. 7,5 A.  

- stabilna praca przy przechyłach  do 250,  

- czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 3,5h   

- zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora 

- generator obudowany i wyciszony -  maks. poziom ciśnienia akustycznego 

mierzony z odległości 7 m, nie może przekraczać 60 dB, 

- waga generatora max 22 kg. 
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d) musi istnieć możliwość łatwego wyjmowania generatora oraz zasilania instalacji 

elektrycznej podczas pracy generatora poza przedziałem technicznym (na 

zewnątrz pojazdu)  

Zastosowany generator prądotwórczy musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii 

Europejskiej dla tego typu urządzeń. Na potwierdzenie spełnienia powyższego 

wymogu Wykonawca dostarczy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu 

dokumenty potwierdzające spełnienie, co najmniej nw. przepisów: 

 Dyrektywę 2006/42/EC (dyrektywa maszynowa), 

 Dyrektywę 2004/108/EC (kompatybilność elektromagnetyczna). 

2.5.13 Poszczególne przedziały muszą być wyposażone w minimum: 

2.5.13.1 przedział I – 2 (dwa) gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej   i 

prawej stronie wnętrza przedziału w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i 

dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o 

prądzie obciążenia min. 10 A.  

2.5.13.2 przedział II – 5 (pięć) gniazd 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z instalacją 

elektryczną (cała instalacja oraz gniazda muszą być wyposażone w uziemienie 

oraz zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym) oraz 4 (cztery) gniazda  z 

zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min. 10 A każde zasilane z instalacji 

elektrycznej przedziału II. Trzy gniazda 230 V AC w czasie, gdy generator 

prądotwórczy jest wyłączony lub brak jest zasilania zewnętrznego  muszą być 

zasilane z przetwornicy. Jedno gniazdo zasilane bezpośrednio z zewnętrznego 

przyłącza dedykowane do ogrzewania elektrycznego. 

2.5.13.3 przedział III – 6 (sześć) gniazda 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z instalacją 

elektryczną (cała instalacja oraz gniazda muszą być wyposażone w uziemienie 

oraz zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym) oraz 4 (cztery) gniazda  z 

zaślepkami 12V DC o prądzie obciążenia min. 10 A każde.  

2.5.13.4 Przedział III – 4 (cztery) gniazda 230V AC o stopniu ochrony min. IP 44 wraz z 

instalacją elektryczną gniazda zasilane bezpośrednio z zewnętrznego przyłącza 

dedykowanego. 

a) jedno do ogrzewania elektrycznego.  

b) trzy do ładowania urządzeń opisanych w pkt 2.6.16 oraz 2.6.23. 

2.5.14 Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne o świetle rozproszonym barwy 

białej składające się z 6 lamp LED, co najmniej 1100 lm każda. Lampy muszą być 

umieszczone po dwie z prawej i lewej strony oraz z tyłu nadwozia. Lampy muszą 

zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu. Miejsce zamontowania 

lamp musi zapewniać brak ich kolizji z innymi elementami pojazdu oraz nie ograniczać 

widoczności sygnalizacji uprzywilejowania. Sterowanie działaniem lamp musi być 

realizowane z panelu sterującego umieszczonego w przedziale II. Lampy muszą 

posiadać klasę szczelności co najmniej IP 66 i być zintegrowane z nadwoziem pojazdu 

w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do środka pojazdu.  

2.5.15 Przedział I musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie ledowe (min. 2 punkty 

świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 

3 500 K. Miejsce umocowania źródeł światła musi zapewniać kierowcy i dysponentowi 

możliwość czytania, sporządzania dokumentacji itp. Włączenie i wyłączenie 

oświetlenia przedziału I musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego 

zainstalowanego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego pojazdem. Zgodnie z 

pkt. 2.2.1. 

2.5.16 Na suficie w przedziale II musi być umieszczone oświetlenie ledowe (min. 4 punkty 

świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 

3 500 K. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie 

przedziału. Włączenie i wyłączenie poszczególnych lamp oświetlenia przedziału II musi 

się odbywać za pośrednictwem  panelu sterującego, o którym mowa w pkt 2.3.22 Musi 



 

 
 

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego  

do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” 

 

15 

 

ponadto istnieć możliwość wyłączenia oświetlenia przedziału przez kierowcę 

wyłącznikiem, o którym mowa w pkt 2.2.3. 

2.5.17 W przedziale II każdy stolik roboczy musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie 

ledowe (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max. 3 500 K) z możliwością regulacji 

kąta oświetlenia tzw. „gęsia szyjka”, oraz z włącznikiem/wyłącznikiem. 

2.5.18 Przedział II musi być wyposażony, w dodatkowe oświetlenie ledowe tzw. „oświetlenie 

nocne” (min. 2 punkty świetlne) rozmieszczone równomiernie w przedziale i 

uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału z możliwością dezaktywacji 

tej funkcji z panelu sterującego. Zamawiający dopuszcza możliwość zintegrowania 

oświetlenia z oprawami oświetlenia, o którym mowa w pkt 2.5.16. 

2.5.19 Na suficie przedziału III musi być zamontowane oświetlenie ledowe (min. 2 punkty 

świetlne, o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy) o ciepłej barwie światła max. 

3 500 K. Oświetlenie musi być załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi               z 

wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działaniem oświetlenia po 15 minutach w 

przypadku pozostawienia otwartych drzwi tylnych do przedziału magazynowego.  

2.5.20 Wszystkie półki, szafki i szuflady muszą być wyposażone w dodatkowe oświetlenie 

ledowe wewnętrzne uruchamiane włącznikiem, o którym mowa w pkt 2.3.22 

2.5.21 Przedział II musi posiadać okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 

zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego  i 

2 laptopów oraz współpracę komputerów z urządzeniem wielofunkcyjnym 

(zabudowane przewody ze złączami USB zapewniające komunikację pomiędzy 

komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające jednoczesne korzystanie z 

urządzenia przez dwa komputery). 

2.5.22 Przedział I musi być wyposażony w wyłącznik główny służący do odłączania wszystkich 

odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Wyłącznik 

główny musi być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników 

(wyłącznik główny nie obejmuje ogrzewania elektrycznego (postojowego) przedziału 

II i III, ładowania akumulatorów, ładowania urządzeń opisanych w pkt. 2.5.13.4. 

2.5.23 Przedział II i III musi być wyposażony w stacjonarne ogrzewanie elektryczne (postojowe) 

zasilane z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Działanie 

ogrzewania może być możliwe z zewnętrznego przyłącze 230 V AC. 

2.5.24 Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt 2.5 muszą 

być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej 

zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, 

natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej  i musi być 

wykonany oddzielnie dla każdego z trzech źródeł zasilania: akumulator dodatkowy, 

generator prądotwórczy (z uwzględnieniem strat związanych z ładowaniem 

akumulatorów) oraz zasilanie zewnętrzne z przyłącza 230V AC (z uwzględnieniem strat 

związanych z ładowaniem akumulatorów). Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi 

dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację 

zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez 

Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie 

wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu 

modyfikacji pojazdu. 

 

 

2.6  Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu. 

 W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić: 

2.6.1 Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu. 

Urządzenie musi posiadać następujące funkcje blokowania i odblokowania: 

a) wszystkich drzwi pojazdu, 

b) tylko drzwi tylnych nadwozia. 
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2.6.2 Dwa identyczne piloty sterujące urządzeniem, o którym mowa w pkt 2.6.1. 

2.6.3 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 5 kg, 

posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w przedziale III. 

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

2.6.5 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: 

a) podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,  

b) klucz do kół,  

c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,   

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.  

 

2.6.6 Cztery młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowane w zasięgu ręki 

kierowcy i pasażera: 2 szt. w przedziale I  i 2 szt. w przedziale II.  

 

2.6.7 Zestaw znaków drogowych „Zapora” w ukompletowaniu co najmniej: 

a) odblaskowy znak A30 aluminiowy z napisem „WYPADEK” o boku 400 mm – 2 szt., 

b) odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem „30” o średnicy 400 mm – 2 szt., 

c) odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem „60” o średnicy 400 mm – 2 szt., 

d) odblaskowy znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10 aluminiowy o średnicy  

400 mm – 2 szt., 

e) odblaskowy znak B32e aluminiowy z napisem „KONTROLA DROGOWA”  

o średnicy 400 mm – 2 szt., 

f) taśma z napisem „Policja” (100 mb) – 2 szt., 

g) zasobnik na taśmę – 1 szt. 

h) pachołek drogowy biało-czerwony angielski z twardą podstawą o wysokości  

500 mm – 4 szt., 

i) płaszcz odblaskowy na ww. pachołki – 4 szt., 

j) uniwersalny stojak do znaków i taśmy wygradzającej – 14 szt., 

k) raca ostrzegawcza 15 minutowa – 5 sztuk,  

Wszystkie parametry znaków drogowych wchodzących w skład zestawu „ZAPORA” 

muszą być zgodne z odpowiednimi załącznikami do rozporządzenia z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).  

 

2.6.8 Zestaw pierwszej pomocy, ma być zgodny z  „Zestawem nr 5 Apteczka R0” opisanym 

w   Zarządzeniu nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia norm jednostek, komórek 

organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i 

użytkowania.” (Dz. U. KGP poz. 87. z 2019r.)   
 

2.6.9 Lusterko z wysięgnikiem do badania podwozia pojazdu musi być wyposażone: 

a) w podświetlenie LED-owe,  

b) w akumulator do zasilania podświetlenia LED, umożliwiający min. 3 godziny pracy 

bez ładowania. Ładowanie akumulatora musi być możliwe z instalacji elektrycznej 

pojazdu za pomocą gniazda o obciążeniu 12V (typu „zapalniczka”) oraz z 

gniazda o obciążeniu 230V. 

c) lusterko wypukłe o wymiarach min. 300 mm x 300 mm, 

d) wózek na kółkach z uchwytem prowadzącym (teleskopowym), o długości min. 

1250 mm,   

 

2.6.10 Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) posiadające funkcje:  

a) drukarka: z laserową technologią druku, maksymalny rozmiar nośnika (papieru) 

format A-4, wydajność - co najmniej 5000 stron na miesiąc, rozdzielczość w pionie 

min. 1200 dpi i poziomie co najmniej 600 dpi, podajnik papieru, taca odbiorcza,  
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b) skaner: skaner stolikowy, obszar skanowania min. format A-4                              z 

możliwością skanowania w  kolorze, optyczna rozdzielczość skanowania - co 

najmniej 600 dpi, 

c) kopiarka: prędkość kopiowania min. 10 stron/min, rozdzielczość kopiowania co 

najmniej 600x600 dpi, zmniejszenie/powiększenie co najmniej w zakresie 50 -200%, 

 
 
Urządzenie wielofunkcyjne: 
 
Charakterystyka urządzenia Opis wymaganego parametru 

Typ Laserowe urządzenie wielofunkcyjne 

Zastosowanie: Urządzenie będzie wykorzystywane do kopiowania, 

skanowania i drukowania dokumentów formatu A4 

w kolorze i odcieniach szarości  

Wydajność /jakość: 

Szybkość druku w czerni: (min) 14 str./min  

Szybkość druku w kolorze: (min) 10 str/min 

Szybkość wydruku pierwszej strony: 

(max) 

30 sekund  

Rozdzielczość druku w czerni: (min) 600 x 600 dpi  

Rozdzielczość druku w kolorze: (min) 600 x 600 dpi  

Rozdzielczość skanera: (min) 600 x 600 dpi  

Zmniejszanie/powiększanie 

kopiowanego dokumentu: (min) 

25 - 400 %  

Materiały eksploatacyjne Min na 2000 stron 

Dodatkowe wymagania: Podajnik papieru na min 100 stron A4 

Interfejs USB2.0. Interfejs RJ-45 

Wymiary: (max) 45x45x45 cm 

Waga:(max) 21 kg 

 

2.6.11 Wózek do mierzenia odległości: 

a) zakres pomiaru 0 – 99 999 m, 

b) dokładność pomiaru +/- 1% przebytej drogi, 

c) rozdzielczość 0,01 m, 

d) zliczanie postępowe, 

e) zliczanie rewersyjne, 

f)    drogomierz z podświetleniem licznika, 

g) koło pomiarowe wykonane z wysokoudarowego plastiku z oponą z gumy 

olejoodpornej i antypoślizgowej, 

h) nóżka do parkowania, 

i)   futerał do transportu, 

j)   hamulec.  

 

 

2.6.12 Zestaw narzędzi, (niezależny od wymienionego w pkt. 2.6.5 w którego skład wchodzi, 

co najmniej: 

a)  nożyce do cięcia metalu (prętów stalowych o grubości min. 8 mm), 

b)  łom o długości 1,2 – 1,6 metra, 

c)  podnośnik hydrauliczny lub pneumatyczny o udźwigu min 3t.  
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2.6.13 Składany parawany do oddzielenia i osłonięcia miejsca zdarzenia (typ GT 020). 

Konstrukcja parawanu powinna zapewnić jego stabilne ustawienie oraz możliwość 

połączenia z drugim parawanem. Parametry techniczne parawanu: 

a) stelaż – kompozyt, 

b) wodoodporność minimum [mm]: 5000, 

c) cztery segmenty, 

d) wymiary segmentu minimum: 1,60 m x 1,60 m, 

e) kolor materiału: niebieski z białym napisem „POLICJA OGLĘDZINY”, 

f)   torba transportowa,   

 

2.6.14 Alkomat stacjonarny. Parametry techniczne alkomatu: 

a) pomiar spektrofotometryczny w podczerwieni, 

b)  wynik badania podawany w mg/l oraz w ‰,  

c) cyfrowy wyświetlacz,  

d) drukarka zintegrowana z urządzeniem pomiarowym,  

e) wydruk pomiaru powinien zawierać: nazwę i nr fabryczny urządzenia, datę i czas 

pomiaru, stężenie alkoholu, rubrykę danych i miejsce na podpis badanego, 

miejsce na podpis badającego,  

f)    zabezpieczenie przed ingerencją w pracę urządzenia,  

g) urządzenie odporne na wstrząsy mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne, 

h) zakres pomiarowy: 0-3 mg/l,  

i)    dopuszczalne błędy pomiarowe: dla zakresu 0,05 - 0,4 mg/l ± 0,02 mg/l, dla 

zakresu 0,4 - 2 mg/l ± 5%, dla wartości ˃  2 mg/l ± 20%,  

j)    czas pomiaru: 1 min.,  

k) czas nagrzewania: do 15 min.,   

l)   praca urządzenia bez wpływu na wyniki pomiarów w zakresie temperatur: 0 st. C 

do 40 st. C,  

m) zasilanie 230V i 12V,  

n) pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis do 2000 pomiarów,  

o) wymiary max. 320x200x160,  

p) ciężar max. 5 kg,  

q) świadectwo wzorcowania,  

r)    instrukcja obsługi,  

s) karta gwarancyjna.  

t)  wyposażenie dodatkowe: 2 rolki papieru do drukarki, 2 taśmy drukujące, 50 szt. 

ustników    

 

 

2.6.15 Pojazd wyposażony w teleskopowy maszt oświetleniowy.  Maszt musi być zainstalowany 

w części magazynowej, po prawej stronie pojazdu. Maszt musi być rozkładany 

pneumatycznie. 2 lub 4 najaśnice/lampy LED o łącznej mocy min 150W, strumień 

świetlny min15.000 lm, z soczewkami rozpraszającymi i skupiającymi w jednej lampie (z 

możliwością oświetlenia dużego terenu oraz precyzyjnego skierowania wiązki światła w 

jeden punkt), z możliwością ustawienia kąta pochylenia najaśnic (płaszczyzna 

pionowa) w zakresie min. 0-120o oraz kierunku – maszt obrotowy (płaszczyzna pozioma) 

w zakresie 0-360o. Najaśnice muszą spełniać wymagania dla obudów ochronnych w 

klasie min. IP 54. Maszt w pozycji złożonej nie powinien wystawać więcej niż 30 cm 

ponad płaszczyznę dachu pojazdu. Maszt powinien być wysuwany poprzez dach 

pojazdu, miejsce wysuwu masztu musi być odpowiednio uszczelnione.  Przewody 

zasilające i sterujące głowicą muszą być umieszczone wewnątrz masztu. Najaśnice 

powinny znajdować się na wys. min 3,5 m nad powierzchnią podłogi pojazdu. 

Wymagane jest pełne automatyczne sterowanie masztem (podnoszenie, opuszczanie, 

obracanie oraz regulacja kąta padania światła), które musi być realizowane z 

przedziału II  oraz z przenośnego urządzenia sterującego o zasięgu min 50 metrów . 
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Maszt z najaśnicami musi posiadać funkcję automatycznego złożenia się w pozycję 

wyjściową (transportową). 

 

2.6.16  Najjaśnica przenośna LED z rozkładanym masztem na wysokość min 0.8m. Reflektor o 

mocy min 16 W, światło o barwie białej, strumień świetlny min1.500 lm.   z możliwością 

dwustopniowej regulacji 750 lm. Czas pracy min 9 godzin. Najaśnica musi spełniać 

wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54. Waga z akumulatorem max.9 

kg. Możliwość ładowania z instalacji pojazdu poprzez dedykowane gniazdo 230 V AC. 

 

2.6.17 Nagrzewnica elektryczna 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem – 

2 szt,   

 

2.6.18 Kanister na paliwo 10 litrów.   

 

2.6.19 Latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne 

(stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki 

światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji 

elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. 

Latarka powinna być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. 

poprzez dodatkowy „stożek”).  

 

2.6.20 Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie 

oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 

2.6.21 Zestaw znaków drogowych „JODŁA” znak U-53 z nadrukiem Policja (zwijany), 

konstrukcja nośna wolnostojąca, uchwyt do lamp ostrzegawczych – 2 szt., uchwyt do 

znaków drogowych – 2 szt.,  pachołek drogowy biało – czerwony angielski z twardą 

podstawą o wysokości 500 mm – 4 szt., płaszcz odblaskowy na w/w pachołek – 4 szt., 

 

2.6.22 Drabina zamontowana na tylnym lewym skrzydle drzwi umożliwiająca wejście na dach 

pojazdu w celu awaryjnego złożenia tablicy ostrzegawczej. 

 

2.6.23 Świetlny dysk sygnalizacyjny (flara elektroniczna)- 12 szt. Dysk sygnalizacyjny powinien 

być odporny na uszkodzenia mechaniczne z silikonową (gumową ochroną), odporny 

na warunki atmosferyczne do stosowania w ruchu ulicznym, z możliwością mocowania 

na magnes. Czas pracy bez ładowania każdego dysku minimum 12 godzin w trybie 

podstawowym. Możliwość ładowania z sieci poprzez dedykowane ładowarki 230V AC 

oraz 12 V DC. Kolor światła niebieski. Dedykowana walizka/walizki transportowe. 

 

   

2.7 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu 

2.7.1 Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym., w 

którego skład wchodzić muszą urządzenia określone w pkt. od 2.7.2 do 2.7.14. 

2.7.2 Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi 

symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w 

Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną 

funkcje przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być 

sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze 

opisanym w pkt 2.7.13. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być 

zamontowana w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz 

umożliwiający mycie pojazdu  w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej 

demontażu. Wytrzymałość lampy ostrzegawczej wraz z mocowaniami, zamontowanej 

w pojeździe musi zapewnić pewne przytrzymanie podczas zadziałania opóźnienia o 
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wartości co najmniej 5g w pięciu prostopadłych kierunkach: do przodu (X+), do tyłu (X-

), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo (Z+).  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym 

na podstawie sprawozdania z badań wykonanego metodą niszczącą lub obliczeniową 

(symulacja komputerowa) przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz 

pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 

fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

2.7.3 Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być 

poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy pojazdu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu montażu lampy bezpośrednio do 

dachu pojazdu,  

2.7.4 Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu), o której mowa 

w pkt. 2.7.2 musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 100 mm. 

2.7.5 Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać: 

a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej 

umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z 

każdej strony pojazdu i świecące naprzemiennie. Każda z lamp musi być 

zbudowana z modułów posiadających łącznie, co najmniej 16 diod LED o 

wysokiej światłości. 

b) podświetlany napis „POLICJA” wykonany w kolorze niebieskim o tej samej 

barwie, co niebieski pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy 

lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu z odległości 50 m 

w warunkach nocnych, o minimalnej wysokość liter napisu wynoszącej 65 mm, 

c) jedną lampę LED o kloszu bezbarwnym umieszczoną między lewą lampą   o 

barwie światła niebieskiej, a podświetlanym napisem „POLICJA” widoczną, co 

najmniej z przodu i tyłu pojazdu. Lampa musi posiadać, co najmniej dwa 

moduły świetlne LED (duo-kolor) posiadające możliwość emitowania światła   o 

barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Każdy z modułów musi posiadać łącznie, 

co najmniej sześć diod LED o wysokiej światłości ustawionych w dwóch rzędach. 

Moduły świetlne LED muszą być ustawione w konfiguracji: 

- jeden moduł świecący do przodu, 

- jeden moduł świecący do tyłu.  

Po włączeniu uprzywilejowania pojazdu moduły świetlne LED muszą 

automatycznie załączać się i emitować światło o barwie niebieskiej. Po 

włączeniu na manipulatorze pozycji jazdy w kolumnie, moduły muszą emitować 

światło o barwie czerwonej. 

c) dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej 

części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem 

podczas wykonywania czynności służbowych, 

d) pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej 

stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu 

podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga 

możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp z każdej strony 

pojazdu.  

2.7.6 W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane lampy LED  

o barwie światła niebieskiej: 

a)  z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt. 

b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub w zderzaku     

przednim – 2 szt. 

c)  na lusterkach bocznych pojazdu – 2 szt. 

Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej 

światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie.  
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2.7.7  Na tylnej części dachu, symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu 

należy zamontować tablicę ostrzegawczą LED, posiadająca system automatycznego 

rozkładania / składania spełniająca poniżej opisane wymagania: 

a) Wymiary po rozłożeniu panelu minimum szerokość 1100mm x wysokość 1000mm, 

b) Wymiary w pozycji złożonej maksimum szerokość 1200mm x wysokość 250mm, 

c) Minimum 19 lamp LED (każda lampa zbudowana z minimum 20 LED) barwy 

pomarańczowej – ostrzegawczej – spełniających wymagania dla światła dla 

lamp klasy L2H wg PN-EN12352 w konfiguracji: 

- min. 5 lamp LED w podstawie tablicy ostrzegawczej z możliwością wyświetlania 

tzw. fali świetlnej (przy złożonej tablicy ostrzegawczej) – widoczne do tyłu 

pojazdu, 

- min. 14 lamp LED w rozkładanym panelu ostrzegawczym, umożliwiające 

wyświetlenie sygnałów świetlnych kierowania ruchem – strzałka omiń z prawej, 

strzałka omiń z lewej, krzyż zamykający ruch (wraz z lampami umieszczonymi w 

podstawie – łącznie 19 lamp – przy rozłożonej tablicy ostrzegawczej), 

d) Dodatkowe lampy ostrzegawcze typu LED, barwy światła niebieskiej, 

uruchamiane wraz z sygnalizacją uprzywilejowania w konfiguracji: 

- co najmniej  2 lampy w skrajnych częściach na bokach tablicy  ostrzegawczej 

– widoczne na boki pojazdu, 

- co najmniej  2 lampy na górnej części na ścianie przedniej i tylnej - w skrajnych 

miejscach (prawa i lewa strona) rozkładanej tablicy ostrzegawczej (widoczne 

po rozłożeniu tablicy do przodu i do tyłu pojazdu), 

- co najmniej  lampy w skrajnych częściach z lewej i prawej strony w dolnym 

panelu tablicy ostrzegawczej – widoczne do tyłu pojazdu, 

- co najmniej dwa moduły świetlne LED (duo-kolor) posiadające możliwość 

emitowania światła  o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Każdy z modułów 

musi posiadać łącznie, co najmniej sześć diod LED o wysokiej światłości 

ustawionych w dwóch rzędach. Moduły świetlne LED muszą być ustawione w 

konfiguracji – widoczne do tyłu pojazdu.  

e) Odblaskowe oznaczenie ostrzegawcze w formie skośnych pasów wykonane z 

folii spełniającej wymagania dla oznakowania pojazdów POLICJI, wykonane na 

tylnej części tablicy ostrzegawczej (podstawa oraz część rozkładana), 

f) Układ monitorowania poziomu rozładowania akumulatora zasilającego tablicę 

z systemem akustycznego ostrzeżenia o rozładowaniu akumulatora, 

g) System zabezpieczający przed rozłożeniem tablicy dla pojazdu w ruchu, 

h) Automatyczne dostosowanie intensywności świetlnej panelu do warunków 

pogodowych oraz pory dnia/nocy – system minimum 2 stopniowy. Możliwość 

manualnego wymuszenia pracy w wybranym trybie, 

i) Możliwość ręcznego wymuszenia otworzenia / zamknięcia tablicy, 

j) Możliwość ręcznego rozłożenia / złożenia tablicy w trybie awaryjnym 

(mechanicznie), 

 

2.7.8 Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: 

a) posiadać homologację, 

b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone 

prostopadle do osi poziomej pojazdu, 

c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, 

d) być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni 

automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. 

2.7.9 Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały 

uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi: 

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg 

krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku 

umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać 

się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki 
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badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być 

potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 

badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów, 

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg 

krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w 

kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju 

dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być 

potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 

badawczą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów. 

c) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy PN-

EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji. 

2.7.10 Urządzenie, o którym mowa w pkt 2.7.13 musi ponadto posiadać funkcje: 

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków, 

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, 

Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomocą klaksonu 

pojazdu, 

c) sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, o których mowa w pkt 2.7.2, 2.7.5, 

2.7.6, 2.7.7 d), 

d) rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym, 

e) sterowania oświetleniem pomocniczym. 

2.7.11 Urządzenie, o którym mowa w pkt 2.7.10 musi posiadać dodatkową funkcję szybkiego 

włączania sygnalizacji uprzywilejowania. Funkcja musi być realizowana za pomocą 

przełącznika (o min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub Ø 30 mm) zamontowanego w 

miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i być uruchamiana  w  następujący sposób: 

a) pierwsze wciśnięcie przełącznika musi włączać sygnalizację uprzywilejowania 

dźwiękową i świetlną w kolorze niebieskim, 

b) drugie wciśnięcie przełącznika musi włączać jedynie sygnalizację 

uprzywilejowania świetlną w kolorze niebieskim, 

c) trzecie wciśnięcie przełącznika musi całkowicie wyłączać sygnalizację 

uprzywilejowania. 

Każda pozycja przełącznika musi być sygnalizowana innym kolorem świecenia się 

lampki kontrolnej umieszczonej w przełączniku lub w miejscu zapewniającym dobrą 

widoczność dla kierowcy i dysponenta. 

2.7.12 Głośnik urządzenia, o którym mowa w pkt 2.7.9 musi być zamontowany w przedniej 

części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w przednim zderzaku. Sposób i miejsce 

montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku. Miejsce 

ingerencji w nadwozie pojazdu bazowego związane z montażem głośnika musi być od 

zewnętrznej strony osłonięte elementem maskującym (obudowa). 

2.7.13 We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i 

kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem).  

2.7.14 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi 

spełniać następujące warunki: 

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie 

włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być 

możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej 

sygnalizacji świetlnej), 

b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła 

niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), 

c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być 

sygnalizowane lampką kontrolną, 

d) włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za 

sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej, 
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e) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych 

sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę 

sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, 

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku 

ze stacyjki pojazdu, 

g) włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi 

powodować włączenie świetlnego napisu „POLICJA” umieszczonego w 

zespolonej lampie ostrzegawczej, 

h) przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi 

pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie 

sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł 

dziennych. 

 

2.8 Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.   

2.8.1  Pojazd musi: 

a) posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany”, o parametrach 

określonych w Tabeli 1. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym 

przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. 

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu, 

b) być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pojazd 

musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony  

z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na 

nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie 

wyróżniającym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być 

umieszczony znak gwiazdy policyjnej.  

c) posiadać na wewnętrznej stronie drzwi przednich i tyłu nadwozia  dodatkowe 

elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym. 

d) Wykonawca przy tworzeniu oferty musi założyć, że: 

- szerokość pasa wyróżniającego na każdym z boków pojazdu oraz z tyłu 

nadwozia  będzie wynosiła, co najmniej 300 mm,  

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej będzie maksymalnie wypełniała 

powierzchnię maski silnika pojazdu. 

- dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze białym,  

o których mowa w lit c umieszczone na poszczególnych elementach 

nadwozia będą miały wymiary: dł. 500 mm, szer. 50 mm.  

Szczegółowe wymiary oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego 

po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych 

wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu na etapie konsultacji technicznych 

i oceny projektu modyfikacji pojazdu.  

2.8.2 Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania: 

a) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych 

koloru niebieskiego i białego 2 generacji.  Wymóg musi być potwierdzony 

badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub 

certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu, 

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Załącznika nr 8 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). Wymóg musi być potwierdzony 

badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub 
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certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być 

przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu, 

c) parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń 

powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę. 

2.8.3 Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać 

się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymóg musi być 

potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 

badawczą lub certyfikującą. 

Tabela 1 

Barwa 
materiału 

Współrzędne punktów narożnych Wartość współczynnika 
luminancji  

1 2 3 4 

Srebrny 
metalik 

X 0,311 0,303 0,311 0,319 
0,25 ÷ 0,43 

Y 0,321 0,329 0,337 0,329 

 
 
 

Tabela 2 

Barwa materiału 
Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości  

współczynnika luminancji  
1 2 3 4 

Biała 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,27 
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Niebieska 
X 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 

 
 

2.9  Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej  

Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej 

2.9.1 Pojazd musi być przystosowany do montażu: 

a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) . 

b) bezprzewodowego głośnomówiącego zestawu samochodowego do telefonu 

komórkowego GSM/WCDMA komunikującego się z telefonem komórkowym za 

pomocą standardu Bluetooth 2.0. dostarczonego i zainstalowanego przez 

Wykonawcę 

2.9.2 Radiotelefon z pkt 2.9.1 nie wchodzi w zakres zamówienia i montowany będzie przez 

Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony po odebraniu przedmiotu 

umowy. 

2.9.3 Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-

5.  

2.9.4 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonu 

z pkt 2.9.1 na przegrodzie oddzielającej przedział I od II. Wykonawca wskaże miejsca 

montażu urządzeń wym. w pkt 2.9.1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając 

przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

2.9.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowania w przedziale I zamkniętej listwy 

połączeniowej min.8 punktowej i doprowadzenie do niej przewodów sygnalizacyjnych 

o przekroju min. 0,7 mm² : 

a) przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia zapłonu, 

b) przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia sygnalizacji 

świetlnej uprzywilejowania w ruchu koloru niebieskiego, 
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c) przewód podający biegun ujemny (minus) w momencie otwarcia każdych 

drzwi pojazdu, 

d) dwa przewody doprowadzone od sygnalizacji dźwiękowej głośnika 

uprzywilejowania w ruchu (podłączenie do transoptora – przekaźnika 

elektronicznego) – sygnalizowanie w momencie włączenia sygnalizacji 

dźwiękowej. 

Ww. przewody mają być opisane, odróżniać się kolorami oraz udokumentowane 

zgodnie z pkt 2.9.24. 

2.9.6 Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min 6 punktów 

wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju 

min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych w okolice przegrody 

oddzielającej przedział I od II. 

2.9.7 Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus 

czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej 

źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujące obciążenie prądowe 

minimum 25 A (300W). 

2.9.8 Wykonawca musi poprowadzić drugi przewód zasilający (o takich samych 

parametrach kolorach i zabezpieczeniach jak w pkt. 2.9.7 w okolice przegrody 

oddzielającej przedział I od II  zakończony min 4 punktową listwą bezpiecznikową 

z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², 

przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa 

musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana.  

2.9.9 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. 

urządzeń łączności. 

2.9.10 Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten 

dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę: 

a) Antena ma zostać zainstalowana w miejsce fabrycznej anteny radiowej UKF. Z 

wyglądu ma przypominać zwykłą (fabryczną dla danej marki pojazdu) antenę 

radiofoniczną.  Antena na zakres częstotliwości pracy 380-430 MHz z 

przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona 

wtykiem dedykowanym do radiotelefonu. WFS ≤ 1,5 w wymaganym zakresie 

częstotliwości (mierzony w miejscu podłączenia instalacji do radiotelefon.  

Mierzony dla całej instalacji radiotelefonicznej, polaryzacja pionowa, zysk 

energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ, dookólna charakterystyka 

promieniowania w płaszczyźnie poziomej. Diplexer umożliwiający podłączenie 

radia UKF i UHF do jednej anteny. Zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ 

Λ, Dopuszcza się zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS. 

b) samochodowej GPS (za zgodą Zamawiajacego może być naklejana na szybę). 

 

2.9.11  Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -30ºC +60ºC. 

2.9.12 Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie 

z ich wymogami. 

2.9.13 Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny zintegrowanej, 

zastępującej anteny wymienione w pkt. 2.9.10 ppkt. a), b). 

2.9.14 Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami 

anten podanymi w pkt. 2.9.10 ppkt. a), b) i umożliwić jednoczesną prace ww. środków 

łączności.  

2.9.15 Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w 

pkt. 2.9.10 ppkt. a) i b) aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości 

pracy. 

2.9.16 Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po 

uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.  

2.9.17 Przewody antenowe muszą być o impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C 

÷ + 80º C, mają być doprowadzone do przegrody oddzielającej przedział I od II  w 

miejsce przeznaczone do montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej w której 
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ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia 

rozłącznych urządzeń łączności radiowych) odpowiednio trwale oznakowane i 

opisane zakończone wtykiem BNC dla anten z pkt. 2.9.10 ppkt. a), b).  

2.9.18 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą 

przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę 

promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą 

separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe 

urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 

MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych 

przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w 

pasmach pracy Bluetooth i GPS. 

2.9.19 Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem 

łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności 

elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnienie 

częstotliwości pracy podanych w punkcie 2.9.18.  

2.9.20 Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności 

radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w 

instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do 

nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. 

2.9.21 Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w 

szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować 

zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej. 

2.9.22 Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wymagania techniczne dotyczące montażu 

elementów specjalistycznej zabudowy” oraz z zaleceniami producentów tych 

materiałów. 

2.9.23 Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez 

konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do 

poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.  

2.9.24 Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów 

zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. 

Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w 

postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia 

związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i 

sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i 

sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja 

i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim. 

2.9.25 Zamawiający na etapie realizacji umowy, dopuszcza możliwość konsultacji z 

Wykonawcą w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia projektu do 

badań przez uprawnione podmioty. 

2.9.26 Zamawiający na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego 

przez Wykonawcę, dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczących 

„Instalacji łączności radiowej”. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego 

alternatywnych rozwiązań, jest udokumentowanie proponowanych przez Wykonawcę 

zmian w formie opisów i schematów oraz podpisanie przez obydwie strony umowy 

zgody na proponowane rozwiązania. 

2.9.27 Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności 

radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. 

 

2.10 Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy 

  

2.10.1 W ramach konsultacji określonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu wstępnego planu zabudowy pojazdu 

uwzględniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej i zawierającego 
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wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne urządzeń przewidzianych do 

zabudowy. 

2.10.2 Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące 

itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu 

bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu 

zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia 

przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i 

zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane). 

2.10.3 Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi 

korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez 

producenta danego urządzenia. 

2.10.4 Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać 

szczelność konstrukcji (przez okres minimum 10 lat), wytrzymałość na zmienne warunki 

atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. 

2.10.5 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone 

w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w 

motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. 

Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy 

koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami 

producenta. 

2.10.6 Wszystkie przewody zastosowane w instalacji elektrycznej 230 V muszą spełniać wymogi 

określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Wszystkie przewody muszą znajdować się w 

osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio 

oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień 

zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 

2.10.7 Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości 

samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować 

specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. 

Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody 

należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie 

przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich 

naprężeniu podczas eksploatacji. 

2.10.8 Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z 

przewodami instalacji elektrycznej. 

2.10.9 W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy 

przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, 

trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty 

pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych 

przewodów. 

2.10.10 Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi 

krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 

2.10.11 Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać 

dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.10.12 Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania 

elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą 
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nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek 

sześciokątnych. 

2.10.13 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie 

elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 

2.10.14 Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w 

przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze 

wymontowanie i ponowne zamontowanie. 

2.10.15 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze 

wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.  

 

2.11 Wymagania konstrukcyjne 

2.11.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku 

Krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. 

2.11.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. 

cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną 

ochronę antykorozyjną. 

2.11.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być 

zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i 

urządzeń. 

2.11.4 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze 

techniki w zakresie miniaturyzacji. 

 

2.12 Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania 

2.12.1 Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz 

Pojazdu: 

2.12.1.1 tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o 

producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) 

lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy, 

2.12.1.2 tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą. 

2.12.2 Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać 

tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane: 

2.12.2.1 symbol lub numer producenta, 

2.12.2.2 numer kolejny wyrobu, 

2.12.2.3 rok produkcji. 

2.12.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące 

wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub 
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graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i 

zamocowane w sposób trwały. 

  

2.13 Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu 

2.13.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do 

użycia. 

2.13.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym 

powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach 

atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.  

2.13.3 Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. 

Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).  

  

3 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

3.1 Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów. 

3.2 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych. 

  

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

4.1 Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego 

użytkowania i obsługi pojazdu. 

4.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. 

4.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w 

widocznych miejscach. 

4.4 Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które 

mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. 

4.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. 

4.6 Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 2.6.3 

4.7 Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową 

4.8 Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia 

pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania. 

 


