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1. Informacje Podstawowe 

1.1. Miejsce dostawy 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do miejscowości Włocławek, ul. Toruńska 146. 
 

1.2. Zamawiający 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania  „Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji 
sieci kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji 
Włocławek III etap” i upoważnionym do zawarcia Umowy z Dostawcą jest: Miejskie 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku; ul. Toruńska 146; 
87-800 Włocławek.  

1.3. Definicje 

Przedmiot zamówienia – oznacza dostawę, w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”, systemu do telewizyjnej inspekcji sieci 
kanalizacyjnej – pojazdu inspekcyjnego o parametrach technicznych spełniających wymagania 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którego skład wchodzi kompletny zestaw do 
inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową do inspekcji przewodów kanalizacyjnych, 
wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą), fabrycznie 
nowy samochód oraz zabudowa wnętrza samochodu wraz z przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego 
Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek 
III etap”; 
Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą; 
Dostawca (Wykonawca) – oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, złożyła ofertę i zawarła umowę; 
Pzp – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); 
KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145, tekst 
jednolity z dnia 16.06.2019 r.).  

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę systemu do telewizyjnej inspekcji sieci 
kanalizacyjnej – pojazdu inspekcyjnego, w którego skład wchodzi fabrycznie nowy kompletny 
zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową do inspekcji przewodów 
kanalizacyjnych, wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-
archiwizującą), fabrycznie nowy samochód oraz zabudowa wnętrza samochodu wraz z 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.  

2.1. Wymagania techniczne 

I. Kolorowa, uchylna i obrotowa kamera z głowicą do inspekcji kanałów: 
1. zakres średnic dla przewodów kołowych DN 150-1000 mm oraz przewody jajowe,  
2. głowica rotacyjna zapewniająca widok w zakresie 360° bez ograniczeń ilości obrotów, 
3. wychył horyzontalny nie mniej niż +/-, 120°, 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej” 

4 

4. automatyczny powrót do pozycji zerowej, 
5. zoom optyczny min.10x, 
6. funkcje ostrości oraz przysłony sterowane manualnie oraz automatycznie, 
7. zintegrowane oświetlenie o długim okresie użytkowania i wysokiej jasności 

(zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą),  
8. rozdzielczość co najmniej 450 poziomych linii TV, czułość 1 lux,  
9. zdalne sterowanie natężeniem światła, 
10. zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona, 
11. pomiar wielkości szczelin i uszkodzeń, 
12. pomiar średnicy, 
13. pomiar długości przebytego odcinka, widoczny na monitorze oraz w raportach, 
14. programowalny ruch głowicy (funkcja automatycznego obrotu głowicą o 3600),  
15. zdalne sterowanie wysokością głowicy (pantograf) uniesienia kamery w kanale  

w trakcie wykonywania inspekcji, 
16. dodatkowe oświetlenie montowane lub zintegrowane w pantografie, 
17. kamera napełniana azotem przez wbudowane złącza obejmujące ochroną: wózek wraz  

z głowicą + pantograf wraz oświetleniem, 
18. kamera i głowica wodoszczelna, ciśnienie wewnętrzne azotu nie mniej niż 0,5 bar), 
19. wbudowany zawór ciśnienia, 
20. inklinometr do pomiaru spadków,  
21. kontrola ciśnienia wewnątrz kamery z odczytem na panelu sterowania,  
22. wbudowane dwie diody lasera, uruchamiane ze sterownika, 
23. instrukcja w języku polskim. 

 
II. Wózek jezdny: 

1. wózek o napędzie elektrycznym.  
2. napęd na 6 kół pozwalającym na pokonywanie przeszkód w kanałach, gwarantującym 

prowadzenie inspekcji w kanałach z różnych materiałów na odległość min 300 m, 
3. samodzielny napęd z rozdziałem na prawą i lewą stronę, 
4. płynna regulacja prędkości, 
5. pomiar spadku dna kanału, dokładność pomiaru +/-0,1%,  
6. zakres pracy w kanałach okrągłych w zakresie średnic od DN 150 do 1000 mm,  
7. ochrona silniczków elektrycznych kamery,  
8. możliwość wprowadzenia kamery tj. głowicy, wózka i złącza kablowego do kanalizacji 

poprzez studzienkę rewizyjną DN 315 mm zabudowaną na ciągu od DN 150, 
9. komplet kół dla DN150 do 1000 – 3 komplety wykonanych z materiałów 

antypoślizgowych oraz 4 komplety wykonanych z gumy (łącznie 7 kompletów),  
10. zestaw narzędzi podręcznych oraz innych niezbędnych akcesoriów umożliwiających 

inspekcje w oferowanym zakresie, 
11. elektryczne opuszczanie wózka bez konieczności wchodzenia do studni o głębokości min 

6m (kamera wyposażona w uchwyt do spuszczania wózka)., 
12. wsteczna kamera z oświetleniem oraz wsteczna kamera z oświetleniem wbudowana  

w wózek, 
13. wykonane z materiałów nierdzewnych, 
14. zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania 

inspekcji – podnośnik elektryczny do średnic od DN 400. Pantograf elektryczny 
demontowany za pomocą takiego samego rozwiązania jak głowica, 

15. dodatkowe diodowe oświetlenie halogenowe lub diodami led o długim okresie 
użytkowania i wysokiej jasności głowicy dla większych zakresów inspekcyjnych 
umieszczone na pantografie, 

16. wbudowany inklinometr i nadajnik położenia,  
17. pomiar długości przebytego odcinka, widoczny na monitorze oraz w raportach. 
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III. Winda kablowa 

1. winda pracująca synchronicznie z wózkiem kamery, przez zmianę tylko kierunku jazdy, 
2. bęben z kablem inspekcyjnym o długości min 300 m odpornym na ścieranie i zerwanie 

(kabel maksymalnie 6 żyłowy), waga nie więcej niż 5,2 kg/100m, 
3. elektroniczny licznik wydawanego kabla zamontowany na windzie kablowej i wyświetlany 

na monitorze inspekcyjnym; dokładność pomiaru 0,01m długości kabla, 
4. awaryjny STOP - wyłącznik bezpieczeństwa, 
5. bezprzewodowy lub kablowy pilot sterujący windą w przedziale roboczym,  
6. mechanizm automatycznego układania kabla podczas nawijania,  
7. rolki dolne i górne prowadzące kabel montowane bez konieczności schodzenia do 

studzienki, 
8. siła naciągu i prędkości kabla regulowana automatycznie synchronizowana z prędkością 

wózka, 
9. możliwość manualnego sterowania siły naciągu i prędkością kabla, 
10. wysięgnik windy umożliwiający zwiększenia zasięgu oraz umieszczenie kabla jak najbliżej 

studzienki, 
11. wysięgnik z regulowanym kątem (z blokadą).  

 
IV. Jednostka sterująco-archiwizująca 

1. Tekstgenerator w języku polskim, 
2. Zabezpieczenie przed utratą danych w przypadku zniszczenia, 
3. Panel kontrolny min. 8” umożliwiający obsługę systemu inspekcyjnego, ustawianie 

parametrów oraz pokazujący wszystkie niezbędne dane do obsługi w tym (głowica, 
wózek, oświetlenie, pomiar spadków, pomiar odległości, ostrość zoom oraz status 
podłączonych urządzeń). 

4. Główny monitor inspekcyjny LCD kolorowy, min. 22” z powłoką anty-odblaskową, 
5. Monitor kolorowy do komputera min. 22”, 
6. Obsługa za pomocą dwóch joysticków,  
7. Komputer w obudowie przemysłowej z parametrami, które mają gwarantować sprawne 

funkcjonowanie systemu oraz jednoczesną pracę wszystkich podzespołów oraz 
programów, w tym: 

a. procesor – min. CPU/Core i5 (9600K) z taktowaniem 3,7 MHz (procesor należy 
dobrać do odpowiedniej płyty głównej i zasilacza), 

b. pamięć RAM – min. 16GB DDR, 
c. dwa dyski twarde, w tym jeden dysk SDD o pojemności min. 250GB oraz jeden 

dysk HDD o pojemności min. 1TB, 
d. karta graficzna z pamięcią RAM min. 2GB, 
e. porty USB 3.0 – 4 szt. (min. 2 szt. z przodu komputera), 
f. przenośny dysk twardy o pojemności min. 1TB, 
g. zainstalowany system operacyjny aktualny w dniu dostawy,  
h. mysz i klawiatura,  

8. Zamawiający nie przewiduje zakupu oprogramowania inspekcyjnego - do 
wykorzystania posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Win Can V.8/VX 

wraz z aktualną wykupioną licencją dla Win Cana VX.  
9. Jednostka centralna:   

a. wskaźnik używanych funkcji zawierający: nazwy używanych urządzeń podczas 
uruchamiania, ciągły podgląd ciśnienia w kamerze, pobór prądu i prędkość kamery, 
uruchamianie funkcji kamery np. nadajnika, regulacja oświetlenia, wyłączenie 
możliwości sterownia wózkiem itp.,  

b. wbudowany generator znaków do nadpisywania na obrazie wideo opisów uszkodzeń 
i stałych danych inspekcyjnych (data, godzina, stan licznika, odległości, nazwa ulicy 
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itp.), 
c. wprowadzanie rzędnych wysokościowych, 
d. mikroprocesorowe sterowanie pracą i kontrolą kamery, 
e. pomiar szczelin, punktowej owalizacji i pomiaru średnicy, 
f. nazwa pliku umożliwiająca powiązanie raportu z inspekcją, 
g. pilot sterujący w przedziale roboczym umożliwiający sterowanie wózkiem jezdnym  

i kamerą obrotową (jazda przód-tył, podnoszenie-opuszczanie pantografu, ruchy 
kamery inspekcyjnej).  

 
V. Zabudowa wnętrza samochodu: 

1. zabudowa musi być wykonana przez producenta kamery do inspekcji CCTV. Na dzień 
odbioru końcowego wymagane oświadczenie o wykonanej zabudowie,  

2. stelaże konstrukcyjne zabudowy ze stopów aluminium lub stali nierdzewnej, 
3. pokrycia boczne i blaty wykonywane ze specjalnych płyt obustronnie laminowanych, 
4. ścianki oraz sufit przedziału operatora wykonane z elementów termoizolacyjnych, 
5. płyty odporne na zarysowania, zapewniające bardzo wysoką estetykę zabudowy, 
6. elementy tapicerowane wykonywane z materiałów tapicerskich wysokiej jakości, 
7. przedział ładunkowy przedzielony na 2 części: 

• część operatorska - „sucha”(dostęp przez drzwi przesuwne), 
• część „mokra” - sprzętowa (dostęp przez drzwi tylne).  

 
a) Zabudowa części operatorskiej obejmuje: 

1. pokrycie podłogi przedziału materiałem antypoślizgowym łatwym do utrzymania w 
czystości,  

2. zestaw szafek, półek oraz szuflad w przedziale części operatora na niezbędne akcesoria, 
narzędzia, osprzęt oraz części zapasowe wykonane z materiałów łatwych do utrzymania 
w czystości, 

3. stanowisko pracy: blat z płyty laminowanej z miejscem na pulpit sterowniczy, 
4. krzesło obrotowe z oparciem i regulacją wysokości siedziska na nóżkach (bez kółek dla 

operatora zestawu), 
5. montaż monitorów przewidzianych w dostawie w części operatora,  
6. monitor kolorowy (LCD) min. 10” do podglądu z kamery wstecznej, 
7. zamontowana tablica magnetyczna z magnesami, 
8. łatwo dostępny panel z bezpiecznikami zabezpieczającymi zestaw inspekcyjny przed 

przepięciami. 
9. klimatyzator w kabinie operatora, 
10.  oświetlenie pomieszczenia operatora. 

 
b) Zabudowa części mokrej obejmuje (tylna część samochodu): 

1. pokrycie podłogi przedziału aluminiową blachą antypoślizgową, 
2. tacka do usuwania zanieczyszczeń opadających podczas zwijania kabla z windy 

kablowej, 
3. gniazdo dodatkowego zasilania ze źródła zewnętrznego, 
4. zestaw szafek, półek lub szuflad w przedziale części roboczej na niezbędne akcesoria, 

narzędzia, osprzęt oraz części zapasowe wykonane z materiałów łatwych do utrzymania 
w czystości,  

5. kolorowy monitor przemysłowy min. 10”, 
6. kamera wsteczna do poglądu obszaru z tylnej części pojazdu.  
7. zabudowany zbiornik min. 20 l na czystą wodę z pompką elektryczną i spryskiwaczem, 
8. zbiornik na wodę o poj. 5l oraz dozownik na mydło do mycia rąk, 
9. wyciągarka elektryczna umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie kamery z wózkiem 
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nad studnią rewizyjną bez konieczności schodzenia do studni o głębokości min. 6 m, 
10. reflektor do oświetlania studni zamontowany na wysięgniku,  
11. zamontowana butla z reduktorem, napełniona azotem oraz wężem z końcówką 

umożliwiającą pompowanie gazu do wózka kamery, 
12. oświetlenie pomieszczenia roboczego.  

 
c) Pozostałe wymagania dot. zabudowy: 

1. alternatywna możliwość zasilania z sieci 230V / agregatu, 
2. system zasilania 24V o mocy min. 3 KW z akumulatorem litowym o pojemności min. 

200Ah i z zabezpieczeniami oraz systemem monitorowania stanu zasilania baterii, 
3. podsufitka na całej powierzchni roboczej, 
4. system komunikacji części operatorskiej i mokrej (interkom), 
5. możliwość doładowywania baterii litowych z alternatora pojazdu. 

 
VI. Samochód typu furgon. 

1. Fabrycznie nowy, rok produkcji - nie starszy niż 2019 r., 
2. Pojazd spełniający wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3. Masa pojazdu: DMC do 3500 kg, 
4. Pojazd po zabudowie ma spełniać wymogi dopuszczonego do poruszania  się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
5. Emisja spalin min. Euro 6 lub zgodna z normą obowiązującą w dniu dostawy, 
6. Silnik wysokoprężny, 
7. Moc silnika min. 120 KM, 
8. Długość przestrzeni załadunkowej: min 3m,  
9. Wysokość przestrzeni załadunkowej: min 1,8m, 
10. Kolor nadwozia - biały, 
11. Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów, 
12. ABS, ESC, ESP,  
13. Przedział pasażerski: kabina 3 osobowa. Z lewej strony fotel kierowcy, z prawej strony 

jedno lub dwumiejscowy fotel pasażera, 
14. Wejście do części bocznej poprzez drzwi przesuwne nieprzeszklone, 
15. Regulowane lusterka boczne, 
16. Przedział pasażerski oddzielony stałą szczelną przegrodą od części ładunkowej, 
17. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, pełne nieprzeszklone z blokadą ryglowania jednego skrzydła 

przez drugie, 
18. Kąt rozwarcia drzwi 2700, 
19. Tapicerka welurowa z kompletem pokrowców i dywaników podłogowych, 
20. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 
21. Kolumna kierownicy regulowana na wysokość,  
22. Wspomaganie kierownicy, 
23. Radio z możliwością podłączenia telefonu komórkowego poprzez Bluetooth (zestaw 

głośno mówiący), 
24. Komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,  
25. Wspomaganie układu kierowniczego,  
26. Klimatyzacja manualna, półautoamtyczna lub automatyczna kabiny pasażerskiej  

i zabudowy pojazdu,, 
27. Centralny zamek i autoalarm sterowany z kluczyka, 
28. Czujniki cofania z kamerą, 
29. Osłona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa z oświetleniem w części operatora (z tyłu 

pojazdu), 
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30. Fabrycznie wzmocnione zawieszenie, 
31. Stopień z tyłu pojazdu do wejścia do przestrzeni ładunkowej, 
32. Podwozie i nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie trwałymi powłokami. 
33. Czujnik sygnalizacji alarmowej powodującego przekazanie informacji 

o niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych lub o ich nie zamknięciu, 
34. Koło zapasowe mocowane na podwoziu, 
35. Dodatkowy komplet opon zimowych, 
36. Apteczka, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, gaśnica, 
37. Możliwość zamontowania systemu monitoringu bez utraty gwarancji, 
38. Oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym, 
39. Ledowa belka sygnalizacyjna błyskowa na dachu samochodu z napisem: ”MPWiK”, 
40. Oklejenie pojazdu napisami na drzwiach bocznych oraz tylnych napisem ,,MPWiK - 

Diagnostyka sieci kanalizacyjnej”. 
 

Uwaga: Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu 
przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie 
wymagań. 

2.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Dostawca dostarczy oraz uruchomi przedmiot zamówienia we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu w miejscowości Włocławek, ul. Toruńska 146. 

2. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od 
wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 

3. Pojazd musi posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu skompletowany 
lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu. 

4. Dostawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji w języku polskim (forma 
papierowa – 2 egz., forma elektroniczna – 1 egz.), w tym w szczególności: 
a) Książka gwarancyjna oraz dokumenty/ karty gwarancyjne (dotyczy podwozia i 

zabudowy pojazdu), 
b) Karta pojazdu, 
c) Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku 

uzyskania świadectwa homologacji,  
d) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zgodnie w wymogami 

obowiązujących przepisów,  
e) Deklaracje zgodności z normami lub certyfikaty zgodności dla podwozia i 

zabudowy, w tym świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp., 
f) Instrukcja obsługi, użytkowania i eksploatacji dla zabudowy i podwozia, 
g) Katalog techniczny części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, 
h) Dokumenty określające częstotliwość obsługi podzespołów (wymiana olejów, 

filtrów, itp.),  
i) Oświadczenie Dostawcy o dostarczeniu samochodu bez wad prawnych i fizycznych 

oraz wykonanej zabudowie, 
j) Wykaz stacji serwisowych dla pojazdu, 
k) Licencje, certyfikaty dla oprogramowania,  
l) Pozostałe dokumenty nie wymienione powyżej dla zapewnienia Zamawiającemu 

prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób 
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trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, 
licencji lub innych. 

5. Dostawca przeprowadzeni na własny koszt, minimum trzydniowe szkolenie (min. 18 
godz.) pracowników Zamawiającego (min. 3 osoby) w zakresie pełnej obsługi i 
konserwacji przedmiotu zamówienia, na poziomie gwarantującym eksploatację systemu 
inspekcyjnego zgodnie z wymogami producenta oraz Dostawcy. Szkolenie zostanie 
zakończone praktycznym sprawdzeniem umiejętności pracowników Zamawiającego oraz 
wydaniem przez Dostawcę stosownych certyfikatów. Szkolenie pracowników 
Zamawiającego odbędzie się przed dokonaniem odbioru systemu inspekcyjnego, 
bezpośrednio po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego i 
obejmie w szczególności: 
• prawidłową obsługę dostarczonego systemu inspekcyjnego, m.in. w zakresie 

prowadzenia, eksploatacji, BHP, itp.  
• diagnostykę, konserwację i bieżące naprawy samochodu możliwe do 

przeprowadzenia przez służby Zamawiającego. 
 

2.3. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi za wady 

 
1. Dostawca udzieli Zamawiającemu:  

a. minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez 
wyłączeń (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych), perforację nadwozia i powłokę 
lakierniczą,  

b. minimum 24 miesięcznej gwarancji na kompletny zestaw do inspekcji TV, z kamerą, 
wózkiem jezdnym, głowicą, windą kablową, jednostką sterująco-archiwizującą, 

c. minimum 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę wnętrza samochodu. 
Wszystkie ww. okresy gwarancji będą liczone od dnia zatwierdzenia przez obie strony 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi na dostarczony przedmiot umowy jest tożsamy z okresem gwarancji.  
3. Gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie wady przedmiotu zamówienia, bez jakichkolwiek 

wyłączeń, np. usterki, niedoróbki, wady materiałowe. Gwarancji podlegają wszystkie 
zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały 
eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów 
technicznych, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych 
w Książce Gwarancyjnej, zużywają się eksploatacyjnie, w szczególności: oleje, inne płyny 
eksploatacyjne. 

4. Dostawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu 
umowy, w oparciu i na zasadach określonych przez przepisy gwarancyjne zawarte w książce 
gwarancyjnej, w terminie:  
a) dla awarii czyli uszkodzeń nie powodujących utraty możliwości wykonywania przez 

samochód czynności telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - w terenie do 3 dni 
roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia powiadomienia 
przez Zamawiającego.  

b) dla usterek, czyli pozostałych uszkodzeń samochodu niespowodowanych przez zdarzenia 
drogowe – w terminie do 7 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia 
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.  

5. W przypadkach szczególnych, np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie 
serwisowym, lub naprawie, albo wymianie podlegają części lub podzespoły nie będące w 
regularnej produkcji, terminy o których mowa w ust. 4 mogą zostać przez Zamawiającego 
wydłużone, na pisemny wniosek Dostawcy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Wniosek 
winien być złożony przed upływem umownego pierwotnego terminu naprawy. 
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6. W okresie gwarancyjnym, Dostawca gwarantuje bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby 
Zamawiającego lub przyjęcie pojazdu lub/i kompletnego zestawu do inspekcji TV (bądź jego 
elementów) we wskazanym punkcie serwisowym, w terminie do 48 godzin (z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem, w celu 
naprawy lub ustalenia zakresu oraz terminu naprawy. Koszt dostarczenia niesprawnego 
elementu systemu (w tym pojazdu, kamery, itd.) do punktu serwisowego ponosi Dostawca.  

7. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia niesprawnego samochodu do punktu 
serwisowego, to koszt tego transportu ponosi Dostawca. Demontaż, montaż i transport 
pojazdu lub jego zespołu do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do 
Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym Dostawca będzie wykonywać na swój koszt. 

8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach i usterkach pocztą elektroniczną 
lub faksem z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.  

9. Dostawca gwarantuje posiadanie punktu serwisowego na terenie Rzeczpospolitej Polski.  
10. Dostawca poda numer faksu oraz adres e-mail, na potrzeby powiadomień o wykryciu wad. 
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany zestawu do inspekcji TV, samochodu, 

zabudowy lub ich podzespołów, objętych gwarancją, jeżeli: 
a. w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające 

naprawie gwarancyjnej, 
b. Dostawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe, 
c. uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej nie zostanie usunięte w 

wymaganym czasie. 
12. Dostawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (w zakresie usług i 

robocizny) w zakresie określonym w książce przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy te mogą 
być dokonane w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym autoryzowanym punkcie 
serwisowym na terenie Rzeczpospolitej Polski.  

13. Zakres i terminy przeglądów gwarancyjnych winny zostać określone w formie pisemnej. 
14. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów 

eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z 
fabrycznej gwarancji. 

15. Dostawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania 
ustnych i pisemnych konsultacji w zakresie możliwości dodatkowego zabudowania 
samochodu czy też montażu dodatkowego wyposażenia służbowego. 

16. Zmiany adaptacyjne pojazdu w okresie obowiązywania gwarancji dokonane przez 
Zamawiającego w porozumieniu i po konsultacji z Dostawcą, na podstawie aprobaty 
Dostawcy, dotyczące dodatkowego zabudowywania samochodu czy też montażu 
wyposażenia służbowego, np. GPS, itp nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

17. Zamawiający, po dokonaniu odbioru końcowego, ma prawo oznakować przedmiotu 
zamówienia na własny koszt naklejkami z logo i danymi Zamawiającego oraz informującymi 
o współfinansowaniu zakupu ze środków Funduszu Spójności – co nie powoduje utraty 
gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, bądź jakiegokolwiek z jego elementów. 

18. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Dostawcę lub producenta nie będzie mógł 
zawierać następujących warunków: 
a. ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów 
eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu), 

b. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych (w 
zakresie usług i robocizny)  wykonywanych przez podmioty wskazane przez Dostawcę, 

c. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu umowy, a także zawierać 
dodatkowych warunków współpracy z Dostawcą, 
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d. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wszystkich częściach Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Dostawca zobowiązany będzie do usunięcia 
wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

 

2.4. Wymagania dotyczące serwisu pogwarancyjnego 

 
Dostawca zobowiązuje się zapewnić płatny serwis pogwarancyjny na system do telewizyjnej 
inspekcji sieci kanalizacyjnej – pojazd inspekcyjny (zestaw do inspekcji TV, samochód oraz 
zabudowę) stanowiący przedmiot zamówienia. Dostawca zapewni w okresie pogwarancyjnym 
dostępność części zamiennych i usług serwisowych, przez okres co najmniej 5 lat licząc od daty 
zakończenia okresu gwarancji. 
 


