
   

 

 

 

 

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE 

na dostawę polowych stacji zasilania na przyczepie 2x36 kW 

 
1. WSTĘP 
 
Niniejsze Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dotyczą dostawy 

polowych stacji zasilania z silnikiem diesla – trójfazowego- 400/230V- 50 Hz-  
o mocy znamionowej 2 x 36 kW- na przyczepie jednoosiowej zgodnie z Planem 
Modernizacji Technicznej SZ RP w latach 2021 – 2035 - pozycja w planie 1.1.6.1.98. 

Przedmiotem dostawy jest stacja zasilania złożona z dwóch zespołów spalinowo- 
elektrycznych (ZSE) prądu przemiennego trójfazowego, o mocy znamionowej 2x36 
kW, napięciu znamionowym 400/230V, częstotliwości znamionowej prądu 50 Hz, 
wyposażonych w silnik wysokoprężny wykonany w wyciszonej obudowie na 
przyczepie ( zwany dalej stacją zasilania), spełniający  wymagania: 

• Normy Obronnej  NO-61-A208:2021 wraz z poprawką NO-61-A208/AC1 
2021 „Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowym. 
Wymagania ogólne i metody badań.”  

• NO-61-A209 (2014) „Technika wojskowa – Uziomy urządzeń mobilnych  
– Wymagania Ogólne.” 

• NO-61-A200 (2017) „Specjalne urządzenia elektrotechniczne – Wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe wojskowych polowych sieci 
elektroenergetycznych – Wymagania ogólne.”         
            

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1. Podstawowe wymagania 

2.1.1. Klasyfikacja 

Stacja zasilania zgodnie z klasyfikacją podaną w NO-06-A101:2021  
oraz NO-06-A103:2021 zalicza się do klasy N.14-UZ-II-A co oznacza 
urządzenie: naziemne przeznaczone do pracy na wolnym powietrzu, 
przenośne, przewożone wszystkimi rodzajami transportu, działające  
w miejscu, w wykonaniu klimatycznym umiarkowanym- zimnym, 
przeznaczone do wielokrotnego użycia oraz urządzenie, które oprócz stanu 
zdatności, może znajdować się w dowolnej liczbie stanów pośrednich  
o obniżonej zdatności 

2.2. Wymagania dotyczące zastosowania: 

1. Stacja zasilania powinna składać się z dwóch zespołów spalinowo – 
elektrycznych o następujących parametrach: 



a) Rodzaj zastosowanych zespołów prądotwórczych – ruchome, wysokoprężne, 

b) Moc znamionowa: nie mniej niż 36 kW w zakładanych warunkach 
klimatycznych, z możliwością przeciążenia o 10 % przez 1 godzinę w ciągu 12 
godzin pracy; 

c) Napięcie znamionowe: 400/230V±1% 

d) Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

e) Znamionowy współczynnik mocy przy obciążeniu indukcyjnym: cos Ø = 0,8  

f) Rodzaj prądu – przemienny, trójfazowy 

g) Moc znamionowa powinna być zapewniana w niżej wymienionych warunkach 
atmosferycznych: 

− ciśnienie atmosferyczne: 900 hPa 

− temperatura powietrza: -30oC do +50oC   

− wilgotność względna: 98 % przy 25oC 

 

h) Jakość energii elektrycznej – powinna odpowiadać wymaganiom pkt. 2.1.4 oraz 
2.1.5 normy NO-61-A208. Oznacza to, że jakość energii elektrycznej powinna 
odpowiadać najniższym wartościom wskaźników występujących w tabeli 2.1.4  
i 2.1.5 normy NO-61-A208, co odpowiada najwyższej jakości wytwarzanej 
energii przez ZSE; 

i) Dopuszczalne przeciążenie mocą/prądem zespołu prądotwórczego – powinno 
odpowiadać wymaganiom pkt. 2.1.7 normy NO-61-A208 

j) Zespół prądotwórczy powinien zapewniać możliwość rozruchu silnika 
asynchronicznego klatkowego (zgodnie z pkt 2.1.9 normy NO-61-A208) 

k) Stopień automatyzacji – drugi (8 h) 

l) Zespół prądotwórczy powinien posiadać silnik wysokoprężny chłodzony 
cieczą, wyposażony w rozruch elektryczny 

m) Zespół prądotwórczy powinien być zdolny do pracy przy 10o pochyleniu 
wzdłużnym i 10o przechyleniu poprzecznym 

n) Dopuszczalne zakłócenia radiowe wytwarzane przez zespół prądotwórczy - 
zgodnie z pkt. 2.1.15 NO-61-A208:2021 – dla rozmieszczenia zespołu 
względem radioodbiorników (poz. 3, tablica 6) – nie w bezpośredniej bliskości 
stanowisk radioodbiorczych. 

2. Stacja zasilania nie może przekraczać masy 4000 kg; 

3. Stacja zasilania powinna być wyposażona w system, automatycznej kontroli 
zasilania zapewniający: 

a) w przypadku zaniku napięcia z zewnętrznej sieci zasilania – automatyczne 
uruchomienie ZSE i podanie zasilania na szynę główną; 

b) w przypadku awarii pracującego ZSE – automatyczne uruchomienie 
zapasowego zespołu prądotwórczego i podania zasilania na szynę główną; 

c) w przypadku obciążenia ZSE powyżej 70% jego nominalnej mocy – 
automatyczne załączenie zapasowego ZSE, zsynchronizowanie faz napięcia 
i przejście do fazy równoległej. W przypadku długotrwałego spadku 
obciążenia poniżej 20% mocy nominalnej synchronicznie pracujących 
zespołów prądotwórczych ponowny powrót do pracy jednego zespołu. 

4. Stacja zasilania powinna być dostosowana do pracy w trzech trybach- 
automatycznym (zasadniczym), ręcznym i awaryjnym. 



 

 

2.3. Wymagania dotyczące odporności na oddziaływanie czynników 
środowiskowych: 

1. Stacja zasilania powinna spełniać warunki środowiskowe określone  
w normie obronnej NO-06-A103:2021. 

2. Wytrzymałość i odporność na wibracje i udary – zgodnie z pkt. 2.2.1 normy 
NO-61-A208:2021 (poz. 2, tablica 7) – dla ruchomych zespołów 
prądotwórczych nie pracujących w ruchu 

3. Odporność na warunki atmosferyczne: 

− temperatura powietrza: od -50oC do +50oC 

− wilgotność względna: do 98 % przy 25oC 

− ciśnienie atmosferyczne: 616 hPa 

− wysokość nad poziomem morza: do 4000 m 

4. Odporność na działanie: 

− deszczu z intensywnością 3 mm/min 

− promieniowania słonecznego z integralną obliczeniową gęstością 
strumienia cieplnego do górnej wartości 1125 W/m2 w tym, przy 
gęstości strumienia nadfioletowej części widma (długość fali od 280 
nm do 400 nm) – 68 W/m2 

− śniegu, mgły, rosy, szronu 

− strumienia powietrza z maksymalną prędkością do 50 m/s 

5. Zdolność do pracy przy maksymalnym zapyleniu powietrza nie 
przekraczającym 0,5 g/m3 

6. Odporność na niszczące oddziaływanie piasku kwarcowego o wymiarach 
cząstek nieprzekraczających 200 µm, lecących z prędkością do 15 m/s 
(górna wartość) 

7. Odporność na działanie roztworów stosowanych w SZ RP do dezynfekcji 
i odkażania takich jak: podchloryn wapnia, chloroamina B, wapno 
chlorowane, soda kaustyczna, dwuchloroaminy b lub T, gliny.  

8. Zapewnić ochronę przed korozją konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 
ISO 12944 

9. Posiadać świece żarowe lub inne równoważne rozwiązanie umożliwiające 
rozruch zespołu w niskich temperaturach. 

10. Silnik spalinowy powinien spełniać wymagania emisyjności spalin nie niższe 
niż STAGE IIIA.  

2.4. Wymagania dotyczące niezawodności 

Wykonawca określi wskaźniki niezawodności, o których mowa w pkt. 2.3 
normy NO-61-A208:2021 

2.5. Wymagania dotyczące transportu 

1. Stacja zasilania powinna być przystosowana do przemieszczania 
w położeniu transportowym koleją, transportem wodnym (rzecznym  



i morskim), kołowym (w tym głównie poprzez holowanie przez samochód 
ciężarowy) a także drogą powietrzną na wysokości do 3000 m w nie 
hermetycznych kabinach 

2. Stacja zasilania powinna posiadać na stale zamontowane atestowane 
uchwyty umożliwiające zabezpieczenie (zakotwienie) w trakcie transportu, 
załadunku. 

3. Stacja zasilania po przetransportowaniu i rozwinięciu powinna pracować 
niezawodnie z zachowaniem parametrów znamionowych bez dodatkowej 
regulacji i obsługiwania 

4. Stacja zasilania powinna być przystosowana do załadunku dźwigiem na inny 
środek transportowy 

5. Zespół prądotwórczy powinien być przystosowany do transportu lotniczego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. samolotem typu C130E 
Hercules) tj.  

• wysokość maksymalna stacji zasilania podczas transportu nie może 
przekraczać 2677 mm; 

• maksymalne ciśnienie w ogumieniu nie może przekraczać 690 kPa; 

• maksymalne obciążenie bieżni (szerokość 890mm) przez oś pojazdu 
nie może przekraczać 57,9 kN; 

• konstrukcja wyrobu musi zapewniać osiągnięcie wymaganej strefy 
dostępu, której parametry wynoszą: minimum 356 mm pomiędzy 
ładunkiem a ścianą kadłuba samolotu po jednej stronie ładunku, po 
drugiej stronie minimum 76 mm lub kwadrat 762mm x 762mm 
pomiędzy górą ładunku a stropem przestrzeni ładunkowej; 

• odległość między osiami musi wynosić minimum 1220 mm; 

• maksymalne obciążenie pasów (łańcuchów) mocujących nie może 
przekraczać 45 kN; 

• możliwe jest wprowadzanie stacji zasilania do ładowni (ograniczenia 
– kąty wjazdu/zjazdu, prześwit, kąt szczytowy) po rampie o długości 
6500 mm nachylonej pod kątem 150 (26,8%) bez naruszania skrajni 
ładowni (ograniczenia: wysokość, zwis przedni, tylny); 

• pasy mocujące nie spowodują uszkodzeń instalacji pokładowych 
(samolotu i przyczepy) – elektrycznej i hydraulicznej; 

• węzły mocujące zapewnią zdolność do przenoszenia obciążeń:  
w kierunku kabiny samolotu-3g, w górę 2g, poprzecznie -1,5g, do tyłu 
– 1,5 g- bez przekraczania w pasach siły 45kN; 

• węzły muszą być rozmieszczone symetrycznie na wyrobach  
(dopuszczalne 50% węzłów umieszczonych na osiach pojazdu) – 
zalecany załadunek tyłem – i zdolne do przenoszenia wymaganych 
obciążeń uwzględniając ich zwiększenie z uwagi na odchylenie 
pasów mocujących; 

• kierunek działania odciągów musi uniemożliwiać przewrócenie 
wyrobu podczas gwałtownych manewrów; 

• zainstalowane wyposażenie ( narzędzia, osprzęt roboczy) musi 
posiadać mocowania wytrzymujące przyśpieszenia działające na 
pojazd oraz obciążenia pionowe w dół – 4,5 g i 2g w górę (pojazd nie 
może utracić integralności); 



• wszystkie zbiorniki mają być wyposażone w odpowietrzniki 
umożliwiające wyrównywanie ciśnienia podczas wznoszenia  
i podchodzenia do lądowania; 

• zbiorniki zwierające ciecze ulegające pienieniu podczas zmian 
ciśnienia, mają być zabezpieczone przez układy syfonowe ze 
zbiorniczkami wyrównawczymi; 

• wszystkie zbiorniki muszą wytrzymać implozję – wzrost ciśnienia 
zewnętrznego o 55 kPa w czasie 0,5 s- występującą podczas 
awaryjnego podchodzenia do lądowania; 

• uszczelnione zbiorniki i podzespoły muszą wytrzymać ciśnienie 103 
hPa. 

2.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: 

1. Stacja zasilania musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
określone w pkt. 2.5 normy NO-61-A208:2021. 

2. Wymaga się aby stacja zasilania była wyposażona w uziom wielokrotnego 
użycia, urządzenie służące do zagłębiania i wyjmowania uziomu z ziemi 
oraz środki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z NO-61-A209:2014. 

2.7. Wymagania konstrukcyjne: 

1. Stacja zasilania powinna być wykonana w wyciszonej obudowie na 
przyczepie, przystosowanej do holowania przez pojazdy ciężarowe po 
drogach utwardzonych oraz gruntowych. 

2. Stacja zasilania powinna spełniać wymagania konstrukcyjne określone  
w pkt. 2.6 normy NO-61-A208:2021. 

3. Stacja zasilania powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3.1. – 3.3. 
Normy Obronnej NO-61-A209:2014. 

4. Stacja zasilania musi posiadać możliwość poruszania się po drogach 
utwardzonych, w tym: 

a) Po drogach publicznych spełniając wymagania wynikające  
z Rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do 
celów specjalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 974), 

b) Spełniać wymagania: 
- dla pojazdu normatywnego w zakresie wymiarów gabarytowych, 
nacisków na osie oraz dopuszczalnej masy całkowitej; 
- w zakresie oświetlenia, hamulców i wyposażenia, wynikające  
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3. Grudnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013, poz. 951 j.t. z późn. zm.), 

c) Możliwość poruszania się po drogach z prędkością minimalną 30 km/h. 
 

5. Stacja zasilania musi posiadać możliwość poruszania się po drogach  
i bezdrożach za pojazdem holującym, w tym: 

a) pokonać rów o szerokości nie mniejszej niż 0,4m; 
b) brodzić do głębokości nie mniejszej niż 0,5m; 
c) pokonać kłodę, ściankę o wysokości nie mniejszej niż 0,3m; 
d) pokonać pochylenie wzdłużne terenu nie mniejsze niż 25%; 



e) pokonać pochylenie poprzeczne terenu nie mniejsze niż 20%. 

6. Stacja zasilania powinna posiadać: 

a) prześwit nie mniejszy niż 260mm; 
b) graniczny kąt przechyłu bocznego nie mniejszy niż 300; 
c) kąt natarcia nie mniejszy niż 200; 
d) kąt zejścia nie mniejszy niż 200; 
e) kąt rampowy nie mniejszy niż 200; 
f) masę własną oraz dopuszczalną masę całkowitą (DMC) nie większą niż 

4000kg 

7. Jednoosiowa przyczepa zespołu prądotwórczego powinna posiadać: 

a) Koła jezdne, o: 

– rozmiarach (opon) nie mniejszych niż 8.25-20, 

– indeksie prędkości nie niższym niż – J, 

– indeksie nośności nie mniejszym niż – 130, 

– wywierające nacisk na podłoże wg MMP nie większy niż 350 kPa. 
b) koło podporowe mocowane do dyszla, posiadające rozwiązania 

konstrukcyjne umożliwiające jego obrót wokół osi pionowej oraz 
jego wysuwanie w celu ułatwienia sprzęgania z pojazdem 
holującym 

c) dyszel o konstrukcji łamanej zawierający wymienne ucha 
umożliwiające jej holowanie przez pojazd MLW oraz samochody  

z rodziny STAR oraz JELCZ typu: 

- hakowego (stosowanego głównie w pojazdach ciężarowo-
terenowych np. Star 266, Star 1466), dla którego ucho powinno 
posiadać średnicę wewnętrzną fi 76mm i spełniać wymagania normy 
PN-86/S-48020; 

- paszczowego ( stosowanego głównie w pojazdach ciężarowo- 
szosowych np. STAR 200), dla którego ucho powinno posiadać 
średnicę wewnętrzną fi 40mm i spełniać wymagania normy PN-92/S-
48023; 

d) koło zapasowe zabezpieczone pokrowcem, 

e) rozkładane podpory/wsporniki umożliwiające utrzymywanie zespołu  
w pozycji poziomej podczas pracy, zapewniające pełną stabilność 
stacji zasilania w terenie nieutwardzonym; 

f) platformę zapewniającą swobodną pracę operatora zespołu, 
wyposażoną w powierzchnię antypoślizgową; 

g) instalacje sprzęgające z samochodem ciężarowym w szczególności 
złącza elektryczne, hamulce i sposób podłączenia do pojazdu 
holującego używanych w SZ RP, np. typu 411.12.201 dla Stara 266, 
sprzęgu do przyczep typu 34/42001-6006 dla Stara 944. 

h) lampy typu NOTKA. 

8. Tablica sterownicza, na której znajdują się: elementy sterowania pracą 
zespołów prądotwórczych, aparatura łączeniowa, sygnalizacyjna  
i kontrolno-pomiarowa oraz przyłącza wyjściowe - powinny być 
zamykane/osłaniane - na czas transportu i przechowywania - pokrywą 
obudowy stacji zasilania 



9. Korek wlewowy zbiornika paliwa powinien być zamykany na zamek (z 3 kpl 
kluczy) 

10. Pokrycia lakiernicze zespołu prądotwórczego powinny być wykonane  
w kolorze maskującym zgodnie z NO-80-A200:2021 

11. Źródła światła do oświetlenia tablic i innych części zespołu prądotwórczego  
w czasie pracy powinny być wyposażone w osłony i/lub nasadki maskujące 
wymienione w NO-61-A208:2021. 

12. Wymiary zewnętrzne zespołu prądotwórczego oraz masa (wraz  
z przyczepą) nie mogą powodować utrudnień w czasie transportu, 
wymienionymi sposobami. 

13. Czynności niezbędne do rozwinięcia zespołu do położenia pracy, 
uruchomienia go i podania prądu na gniazda dawcze, nie mogą przekraczać 
25 minut w warunkach znamionowych. 

14. Tabliczki znamionowe – powinny być wykonane w języku polskim. 

15. Zespół powinien być wyposażony w:  

- gniazda dawcze przemysłowe do stałego poboru mocy, umożliwiające 
podłączenie przewodów z zestawów oświetleniowych ZO-8. Typy gniazd - 
gniazda hermetyczne o stopniu ochrony IP67: jako minimum - jedno gniazdo 
trójfazowe 400/230/125 A przemysłowe, IP-67 (L1+L2+L3+N+PE), jedno 
gniazdo trójfazowe 400V 32A AC 5p (np. PCE 2252-6) i jedno gniazdo 
jednofazowe 230V 16A AC 3p (np. PCE 4132-6). Przyłączanie odbiorników 
(sieć oświetleniowa ZO-8) ma się odbywać na zasadzie połączenia 
przedłużacza z gniazdami hermetycznymi zespołu,  

- przewód zasilający OPD 5x25 o długości min. 50 mb z żyłami z linki 
miedzianej zakończone z obu stron gniazdo/wtyk kablowy o zwiększonej 
odporności na udary, 125A IP-67, na zwijaku bębnowym umieszczonym na 
stojaku-1 szt 

- przedłużacz wykonany z przewodu H07RN-F 5x6 mm2 o długości 50m  
z jednej strony zakończony zunifikowanym hermetycznym gniazdem 32 A 
(PCE typ 2252-6), a z drugiej strony zunifikowaną wtyczką hermetyczną 
PCE 32A 5P 400V IP67, 
- rozdzielnicę przenośną: wejście przewodu H07RN-F 5x6 mm2 z wtyczką 
PCE 32A 5P 400V IP67 wyjście 1 x gniazdo 32A 5P 400V IP67, 
 2 x gniazdo 16A 2P+Z 230V IP67 zabezpieczone wyłącznikami 
nadmiarowo-prądowymi – 1 szt. 
- rozdzielnicę elektryczną wyposażoną w: 1 wtyk przemysłowy do 
przyłączenia mocy 125A IP 67 (L1+L2+L3+N+PE), 4 gniazda dawcze 
przemysłowe 32A IP 67, które powinny być zabezpieczone wyłącznikami 
nadmiarowo prądowymi C 32A oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi 
300mA/40A,1 gniazdo jednofazowe IP 67 16A zabezpieczone wyłącznikiem 
nadmiarowo prądowym B16A i wyłącznikiem różnicowoprądowym 
30mA/25A, zabezpieczenie przeciw przepięciowe hybrydowe B+C 
- rozdzielnicę przenośną : wejście przewodu H07RN-F 5x6 mm2 z wtyczką 
PCE 32A 5P 400V IP67 wyjście 3 x gniazdo 16A 2P+Z 230V IP67 
zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi – 2 szt. 
- 3 woreczki wielorazowego użytku do przechowywania chlorku sodu (soli 
kuchennej) o pojemności co najmniej 1 dm3  wraz z zawartością; 
- 2 neonowe wskaźniki napięcia 



- wyłącznik główny 
16. Uziom, urządzenie służące do zagłębiania i wyjmowania uziomu oraz środki 

ochrony przeciwpożarowej powinny być przymocowane do ramy zespołu  
i ukryte pod pokrowcem brezentowym zespołu, z zachowaniem zasad 
ergonomii oraz możliwości ich łatwego i szybkiego wyjmowania w celu 
użycia, zgodny z NO-61-A209:2014. 

17. Stacja zasilania powinna posiadać: 

a) wskaźniki ciśnienia oleju 

b) wskaźniki poziomu paliwa 

c) panel monitorujący (woltomierz, amperomierz, miernik częstotliwości, 
licznik motogodzin) 

d) baterię rozruchową – akumulator bezobsługowy z co najmniej 2 letnią 
gwarancją 

e) pokrowiec z tkaniny podgumowanej w kolorze maskującym 

f) wyłącznik awaryjny działający przy przeciążeniu i przegrzaniu zespołu 

g) skrzynię narzędziową (minimum jedną), zamykaną na zamek 
patentowy  
(z 3 kpl. kluczy), zawierającą: 

− rękawice dielektryczne klasy 0 lub 1  

− dywaniki dielektryczne- 2 szt 

− zestaw narzędzi niezbędnych do prowadzenia obsług i drobnych 
napraw opisanych w dokumentacji eksploatacyjnej, 

− zestaw części zamiennych (ZCzZ) umożliwiający wykonanie obsług 
(w ilości określonej w pkt. 3.7 Kompletacja) 
i podstawowych napraw w warunkach terenowych, 

− kliny pod koła - 2 szt. 

− klucz do kół, 

− wymienne przewody do zasilania instalacji elektrycznej przyczepy  
(7 polowych i typ euro). 

 
3. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE: 

 
3.1 W stacji zasilania należy stosować materiały pędne i smary stosowane 

przez SZ RP. 
3.2 Każdy zespół spalinowo - elektryczny powinien być przystosowany do 

pracy ciągłej. Pojemność zbiornika paliwa powinna być tak dobrana, aby 
spełniony był warunek 12-godzinnej pracy bez uzupełniania paliwa (przy 
100% obciążenia). Zastosowane w zespole materiały pędne i smary 
powinny być uzgodnione z Szefostwem Służby MPS Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, tel. 
261 416 672, fax. 261 416 268. Uzgodnienie powinno stanowić załącznik 
do protokołu z OiB. 

3.3 Stacja zasilania musi być dostosowana do przechowywania w obiektach 
magazynowych (ogrzewanych i nieogrzewanych) jak również na wolnym 
powietrzu. Na czas przechowywania ma być przykrywana pokrowcem  



z tkaniny podgumowanej mocowanym do przyczepy w sposób trwały 
(zabezpieczony przed zwlekaniem przez wiatr). 

3.4 Wykonawca wykona „dokumentację eksploatacyjną” dla zespołu 
prądotwórczego : 

Instrukcja Użytkowania (IU) –  
Instrukcja Użytkowania powinna dotyczyć konkretnej konfiguracji 

pozyskiwanego SpW i być adresowana do odpowiednio wyszkolonego 
personelu użytkującego i utrzymującego SpW. Zawartość tej instrukcji 
powinna być zakresem szczegółowości dostosowana do kwalifikacji personelu 
oraz kompetencji, jakie w procesie eksploatacji personel ten powinien 
posiadać. Instrukcja Użytkowania powinna składać się z rozdziałów:  

1) „Opis Techniczny”, zawierający m.in.: 

a. przeznaczenie SpW, 
b. dane techniczne, 
c. opis możliwości taktyczno-technicznych, 
d. opis budowy i zasady działania całego SpW oraz jego elementów 

funkcjonalnych i systemów składowych, 
e. opis użytego oprogramowania w SpW, możliwość jego integracji z innym 

SpW oraz sposób weryfikacji poprawnego funkcjonowania 
zintegrowanego systemu, 

f. opis charakterystycznych niesprawności SpW, w tym podstawowych 
błędów  
i usterek technicznych w oprogramowaniu, jakie mogą wystąpić  
w procesie użytkowania, 

g. możliwości pracy SpW w otoczeniu systemowym (zewnętrznym), 
h. możliwości współpracy z innymi wyrobami tego samego typu w tym: 

• zasady bhp podczas współpracy SpW z innymi wyrobami tego 
samego typu; 

• opisy funkcjonalne wszystkich możliwych alternatyw współpracy 
danego SpW z innymi wyrobami; 

• zakładane poziomy współpracy; 

• schematy blokowe, funkcjonalne, logiczne montażowych połączeń 
(mechanicznych, elektrycznych, informatycznych, hydraulicznych 
itp.), elementów podlegających integracji;  

• wyszczególnienie standardów wymiany danych między 
współpracującymi elementami; 

• opis sposobu weryfikacji poprawnego funkcjonowania 
współpracującego systemu; 

• opis typowych błędów i usterek technicznych, jakie mogą wystąpić  
w procesie współpracy; 

• wymagane kompetencje osób (instytucji), które będą odpowiadać za 
wykonanie, weryfikację oraz naprawę określonych poziomów 
współpracy. 

i. klauzule niejawności całego wyrobu i jego podzespołów, 
j. wykaz przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla człowieka  

i środowiska, wymagających szczególnych sposobów utylizacji lub 
wymagających oddzielnego ewidencjonowania. 



2) „Użytkowanie SpW”, zawierający m.in.: 

a. zasady BHP w procesie eksploatacji SpW, 
b. skład załogi/obsługi z wyszczególnieniem kwalifikacji, jakie poszczególni 

funkcyjni powinni posiadać do prawidłowego użytkowania SpW, w tym 
zakres kompetencji i uprawnień do wprowadzania oprogramowania (OPR) 
do różnych elementów SpW (przez użytkownika lub inne osoby funkcyjne) 
oraz wymagane kompetencje osób (instytucji), które będą odpowiadać za 
wykonanie, weryfikację oraz naprawę określonych poziomów integracji, 

c. rodzaje i częstotliwość obsługiwań oraz zakres prac przewidzianych  
do realizacji, z wyszczególnieniem organów, które je powinny realizować, 

d. szczegółowe zasady postępowania podczas przygotowania do pracy SpW, 
użycia SpW, kontroli poprawności funkcjonowania z uwzględnieniem 
procedur awaryjnych, 

e. szczegółowe zasady postępowania podczas przygotowania SpW do 
transportu lądowego, morskiego i powietrznego, przechowania, itp., 

f. sposób przygotowania wyrobu do funkcjonowania w różnych warunkach 
środowiskowych, 

g. zasady eksploatacji oprogramowania występującego w SpW, 
h. przewodnik technologiczny obsługiwań technicznych i napraw 

realizowanych przez etatową obsługę/załogę, 
i. normatyw zużycia materiałów w procesie użytkowania, 
j. wykaz części zamiennych oraz zapasowych materiałów eksploatacyjnych 

będących w ukompletowaniu wyrobu, 
k. wykaz wyposażenia podlegającego legalizacji metrologicznej i dozorowi 

technicznemu, 
l. opis użytkowania w warunkach szczególnych (np. teren skażony, strefa 

oddziaływania pól radiacyjnych, zakłóceń, itp.), 
m. strefy (miejsca) ograniczonego dostępu, wynikającego z bezpieczeństwa, 

ochrony informacji, uprawnień do napraw, strojeń, itp. oraz opis sposobu ich 
zabezpieczenia. 

3) W przypadku dużej objętości rozdziałów opisanych w ppkt.1) i 2) dopuszcza 
się ich edycję w postaci dwóch oddzielnych instrukcji. 

 
Książka urządzenia (KU)  

Książka urządzenia stanowi zbiór wykazów i formularzy, zawierających 
niezbędne informacje dotyczące identyfikacji wyrobu, jego ukompletowania, 
rejestrowania czasu pracy, rejestrowania wybranych zabiegów 
technicznych. 
Książka urządzenia powinna składać się z następujących elementów: 
1) wykazu ukompletowania wyrobu, zawierającego numery i cechy 

istotnych zespołów i elementów; 
2) książki (formularzy) do rejestrowania czasu pracy oraz 

przeprowadzonych napraw/obsługiwań; 
3) formularza do zapisywania zmian w konfiguracji; 
4) książki (karty) gwarancyjnej z możliwością rejestracji napraw 

gwarancyjnych  
i reklamacyjnych; 



5) wykazu urządzeń podlegających systemowi zabezpieczenia 
metrologicznego  
i dozorowi technicznemu z możliwością ewidencjonowania 
przeprowadzonych sprawdzeń;  

6) wykazu miejsc (stref), do których jest ograniczony dostęp oraz sposób 
ich zabezpieczania (plombowania); 

7) informacji dotyczących szczególnych parametrów SpW (częstotliwości, 
modulacji zapasowych, kodów, pinów, itp.); 

8) innych ważnych danych. 

Warunki Techniczne (WT)  

Wykonawca powinien opracować w oparciu o załącznik D Normy Obronnej 
NO-06-A101:2021 oraz poniższe wymagania: 

1) Warunki Techniczne stanowią podstawę do odbioru od Wykonawcy 
partii produkcyjnych SpW. Zawierają uzgodnione z podmiotem 
odbierającym i Instytucją ekspercką parametry taktyczno-techniczne  
i cechy wyrobu wraz z kryteriami i metodyką odbioru. Warunki 
Techniczne powinny umożliwić sprawdzenie parametrów taktyczno-
technicznych, funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa SpW 
poprzez weryfikację wybranych wymagań specyfikacji.  

2) Warunki Techniczne są dokumentem, który ma być kompatybilny pod 
względem spełnienia przez SpW wymagań zawartych w specyfikacji 
technicznej Zamawiającego. 

3) Wybór parametrów i cech, o których mowa powyżej, powinien  
być uwarunkowany ryzykiem niespełnienia określonego wymagania 
przez kolejne partie dostawcze SpW. 

4) W Warunkach Technicznych powinno się uwzględniać w szczególności 
następujące dane i informacje: 

• nazwa SpW, identyfikator konfiguracji; 

• parametry taktyczno-techniczne SpW; 

• zasadnicze dane techniczne (np. wymiary, masę, itp.); 

• kompletację wyrobu; 

• wykaz parametrów i cech wyrobu, które podlegają odbiorowi;  

• szczegółową metodykę sprawdzeń parametrów i cech wyrobu wraz  
z kryteriami oceny uzyskanych wyników; 

• wykaz narzędzi, oprzyrządowania specjalnego i aparatury, 
niezbędnej do przeprowadzenia odbioru wraz z wymaganiami jakim 
powinny one odpowiadać. 

5) Warunki Techniczne określają również wymagania organizacyjne, jakie 
powinien spełnić Wykonawca w stosunku do organu odbierającego 
Zamawiającego w procesie produkcji i odbioru wyrobu. 

6) Warunki Techniczne opracowuje Wykonawca na podstawie 
Dokumentacji Konstrukcyjnej w ścisłej współpracy z Instytucją 
ekspercką.  

 

 



Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT)  

 Instrukcja Obsługiwania Technicznego stanowi podstawę do utrzymania  
w stanie technicznym SpW, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
producenta oraz przyjętym sposobem jego eksploatacji w SZ RP. Instrukcja 
ta przewidziana jest dla wyspecjalizowanych zespołów obsługowo-
naprawczych. 

Instrukcja powinna zawierać m.in.: 

1) zakresy obsługiwań realizowanych w okresie gwarancyjnym  
i pogwarancyjnym; 

2) rodzaje obsługiwań technicznych i ich częstotliwość (normy 
eksploatacyjne); 

3) przewodniki technologiczne prowadzenia poszczególnych obsługiwań 
technicznych oraz warunki techniczne sprawdzeń poprawności działania 
SpW oraz jego odbioru po wykonanym obsługiwaniu technicznym; 

4) wykaz specjalistycznych narzędzi, oprzyrządowania specjalnego  
i aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP), niezbędnych do 
przeprowadzenia obsługiwań; 

5) wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji w/w. 
obsługiwań technicznych wraz ze wskazaniem miejsca ich pozyskania; 

6) kryteria wyszkolenia zespołów do prowadzenia poszczególnych 
obsługiwań; 

7) wykaz elementów (zespołów/podzespołów) SpW podlegających 
obligatoryjnemu serwisowaniu przez producenta lub autoryzowany 
serwis oraz czasookres ich realizacji; 

8) przewodnik technologiczny konserwacji SpW przed jego 
przechowaniem; 

9) wykaz części zamiennych i zamienników materiałów eksploatacyjnych 
wykorzystywanych w procesie obsługiwań; 

 

Instrukcja Naprawy (IN) 

Instrukcja Naprawy opisuje zakres czynności do wykonania przy 
uszkodzonym SpW, poczynając od zdiagnozowania uszkodzenia poprzez 
jego usunięcie i kończąc na sprawdzeniu poprawności pracy naprawionego 
SpW. Instrukcja ta przeznaczona jest dla specjalistycznych zespołów 
obsługowo-naprawczych wg przyjętego modelu (sposobu) eksploatacji 
danego SpW.  
  
 

 Instrukcja Naprawy powinna zawierać m.in.: 

• zasady prowadzenia napraw na gwarancji; 

• organizację systemu napraw SpW, uwzględniającą podział na poziomy 
napraw oraz opis kompetencji na tych poziomach dla specjalistycznych 
wojskowych zespołów obsługowo-naprawczych oraz serwisu 
producenta; 



• wykaz osób i instytucji wraz z zakresem kompetencji uprawnionych  
do naprawy oprogramowania (OPR); 

• parametry naprawcze, tolerancje wymiarowe, schemat elektryczny  
(a nie blokowy), hydrauliczny. 

• szczegółowe metodyki weryfikacji poprawności działania wyrobu oraz 
diagnozowania uszkodzeń; 

• przewodniki technologiczne napraw poszczególnych elementów  
i zespołów SpW, niezbędnych do realizacji napraw na poszczególnych 
poziomach, zawierające odesłania do ZCzZ i katalogów; 

• wykaz specjalistycznych narzędzi, oprzyrządowania specjalnego  
i aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) oraz podstawowych 
materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji napraw na 
poszczególnych poziomach. 

 

Katalog Części Zamiennych (KCzZ) 

 Katalog Części Zamiennych jest wykazem części SpW. Umożliwia 
 ich identyfikację i zamówienie w systemie zaopatrywania. 
Katalog powinien być wykonany wg powszechnie stosowanych branżowych 
standardów w obrocie częściami i powinien uwzględniać możliwość 
identyfikacji części w oparciu o jej wygląd zewnętrzny, sposób jej opisania, 
miejsce występowania oraz przypisanie jej do określonej pozycji katalogu. 
Katalog części zamiennych musi umożliwiać ich identyfikację (do poziomu 
podzespołu handlowego) w oparciu o oznaczenie lub wygląd zew. (np. 
rysunek, zdjęcie). 
Katalog powinien zawierać co najmniej: 

• opis sposobu korzystania z katalogu, a także wyjaśnienie przyjętych 
oznaczeń; 

• wykaz części i zespołów danego SpW, które w procesie eksploatacji 
mogą być wymieniane; 

• numery magazynowe NATO (NSN) jeśli wyrób został skodyfikowany; 

• oznaczenia i numery katalogowe części stosowane przez ich 
producentów (firmy dystrybuujące); 

• informacje o liczbie i miejscu występowania istotnych elementów 
(zespołów) w SpW;  

• nazwę Zestawu Części Zamiennych (ZCzZ), w którym część występuje. 

a) Przy opracowywaniu dokumentacji eksploatacyjnej (DE) Wykonawca 
powinien stosować następujące zapisy: 

▪ Dokumentacja  eksploatacyjna (DE) SpW powinna być opracowana  
z należytą starannością, z zachowaniem przyjętych w danej branży 
zasad tworzenia dokumentacji oraz obowiązujących przepisów, w języku 
polskim. 

▪ Dokumentacja ta powinna odzwierciedlać konstrukcyjne i funkcjonalne 
cechy SpW. Wszelkie, uzgodnione z Instytucją ekspercką zmiany  
w SpW, powinny być niezwłocznie odzwierciedlone w dokumentacji 
SpW. 

▪ Wszystkie elementy DE powinny być wzajemnie spójne a ich poziom 
szczegółowości powinien być tak dobrany aby zapewnić spełnienie 
wymagań określonych w niniejszych zapisach oraz cel przeznaczenia 



danego elementu dokumentacji SpW, który wynika z przyjętego sposobu 
eksploatacji SpW w SZ RP. 

▪ Za Oryginał DE przyjmuje się dokumentację złożoną ze wszystkich 
elementów, które zostały wykonane do danego SpW, która jest 
aktualizowana stosownie do rozwoju SpW i posiada możliwość 
uzupełnienia wprowadzonych zmian. Oryginał DE jest nadrzędny  
w stosunku do wszystkich istniejących elementów dokumentacji tego 
SpW. 

▪ Rysunki obrazujące rozmieszczenie i wzajemne powiązanie zespołów  
w SpW oraz części składowych w poszczególnych zespołach powinny 
być wykonane jako rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, 
montażowe lub schematyczne, przy wykorzystaniu rzutowania 
prostokątnego (metodą europejską) lub przy zastosowaniu rzutowania 
aksonometrycznego,  
z zastosowaniem odpowiedniej podziałki (skali odwzorowania),  
w połączeniu ze specyfikacją. 

▪ DE po jej wykonaniu podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez instytucje 
(osoby) określone przez Zamawiającego na zgodność z umową oraz 
niniejszymi zasadami.  
- dokumentacja użytkowania – weryfikacja i uzgodnienie z Instytucją 
ekspercką (Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk 
Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych), 
- dokumentacja zabezpieczenia – weryfikacja i uzgodnienie COL 
(Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i Obrony Przed Bronią 
Masowego Rażenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,  

▪ W DE należy uwzględnić wszystkie, określone w umowie zalecenia 
Zamawiającego dotyczące systemu zarządzania jakością we wszystkich 
etapach cyklu życia SpW. 

▪ Wykonawca powinien opracować DE z uwzględnieniem wymagań 
normalizacyjnych określonych w umowie. 

▪ Jeżeli dokumentacja SpW posiada informacje niejawne, należy dążyć do 
wydzielenia z jej elementów kluczowych informacji o wyższej klauzuli 
tajności, które powinny być zawarte w załączniku niejawnym  
o odpowiedniej klauzuli tajności. 

▪ Zakres merytoryczny i treść poszczególnych elementów dokumentacji 
elektronicznej i papierowej SpW powinny być jednakowe. 

▪ Wszystkie, wytworzone jako kopie, elementy DE, bez względu na formę, 
powinny być ewidencjonowane i wiernie odzwierciedlać treść 
zaktualizowanego Oryginału. 

▪ Dokumentacja elektroniczna w szczególnych przypadkach może być 
wynikiem konwersji formy papierowej na formę elektroniczną (np. przez 
skanowanie). 

▪ Każda z dokumentacji elektronicznych, powinna być wykonana 
niezależnie na dwóch różnych nośnikach elektronicznych. O ile nie 
zostanie to szczegółowo doprecyzowane przez Zamawiającego, 
dokumentacja ta powinna być na nośnikach CD-ROM, DVD. 

▪ Bez względu na postać, dokumentacja elektroniczna powinna być 
uporządkowana w formie hierarchicznej „drzewa katalogów”. Powinna 



posiadać możliwość wyszukiwania rozdziałów, podrozdziałów, rysunków 
oraz fragmentów tekstu poprzez zastosowanie oddzielnego okna 
dającego możliwość wpisania „słowa-hasła” poszukiwanej części 
dokumentacji. 

▪ Dokumentacja SpW na informatycznych nośnikach danych oraz opisy 
tych nośników powinny być zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami. 

▪ Właścicielem Oryginału dokumentacji SpW jest Skarb Państwa lub 
Wykonawca (jego podwykonawcy), stosownie do posiadanych 
względem tej dokumentacji praw. 

▪ Oryginał dokumentacji SpW powinien być oznaczony symbolem „O”. 

▪ Każda kopia wykonana z oryginału powinna być oznaczona i datowana.  

▪ Na każdym egzemplarzu dokumentacji SpW przekazywanej do resortu 
ON powinna znajdować się informacja wskazująca: 

o podmiot prawa będący właścicielem DE; 

o zakres uprawnień do korzystania z dokumentacji oraz okres, na jaki 
zostały one udzielone licencjobiorcy. 

▪ Jeżeli Skarb Państwa jest właścicielem autorskich praw 
majątkowych danego egzemplarza dokumentacji SpW, 
egzemplarz ten powinien zawierać poniższą informację: 

„Niniejszy dokument stanowi własność Skarbu Państwa 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nieuprawnione kopiowanie, przekazywanie, 
usuwanie bądź zmienianie, którejkolwiek części niniejszego dokumentu, 
jest zabronione i narusza autorskie prawa majątkowe właściciela, co 
może być przedmiotem dochodzenia roszczeń od sprawcy naruszenia.” 

▪ Informacje, o których mowa powyżej powinny: 

− znajdować się na pierwszej stronie dokumentacji - w przypadku 
dokumentacji w formie papierowej oraz dokumentacji elektronicznej 
skanowanej; 

− pojawiać się w formie jednoznacznego czytelnego komunikatu, 
wyświetlającego się zaraz po uruchomieniu dokumentacji w wersji 
elektronicznej. 

−  W celu uniknięcia sytuacji braku części zamiennych w procesie 
eksploatacji danego SpW, gdy MON w procesie pozyskania SpW nie 
nabywa praw własności do dokumentacji konstrukcyjnej, Zamawiający 
powinien umieścić  w umowie następujący zapis: 
„W przypadku zakończenia produkcji SpW lub też produkcji jego części 
zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 30 dni roboczych 
powiadomić Zamawiającego o tym fakcie oraz przekazać stosowną 
informację o przyczynach zaprzestania produkcji, zamiarze zniszczenia 
dokumentacji bądź też zbycia autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji tego SpW. Do czasu udzielenia odpowiedzi przez 
Zamawiającego, tj. w ciągu 90 dni, Wykonawca zobowiązuje się 
powstrzymać od zniszczenia dokumentacji. W przypadku udzielenia 
przez Zamawiającego odpowiedzi negatywnej co do zasadności 
zniszczenia dokumentacji SpW, Wykonawca zobowiązuje się 



nieodpłatnie przenieść własność autorskich praw majątkowych 
związanych z tą dokumentacji na rzecz Skarbu Państwa.” 

▪  Niezależnie od zakresu i formy dokumentacji SpW 
określonej przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
wytworzyć wersje papierowe nw. elementów dokumentacji SpW: 

1) IU - dla użytkowników każdego wytworzonego egzemplarza SpW; 
2)  WT- dla organu odbierającego SpW; 
3)  KW - dla organu organizującego proces szkolenia załóg. 

▪ Dokumentacja papierowa złożonego SpW powinna być wykonana  
w formie hierarchicznej, umożliwiającej łatwe odnalezienie 
szukanej informacji (tekstu, rysunku, schematu, zdjęcia, itp.). 

▪ Sposób opracowania powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnie obowiązujących norm i przyjętych standardów 
opracowania. 

b) DE powinna być JAWNA, wykonana w języku polskim, z prawem  
do drukowania, powielania (kopiowania) na potrzeby SZ RP. W przypadku 
pozyskania SpW wyprodukowanego za granicą Wykonawca powinien  
do kompletu DE dołączyć dokumenty (instrukcje) źródłowe w języku,  
z których dokonano tłumaczenia. 

c) DE (oryginał) powinna być wykonana w formie elektronicznej i papierowej  
w formacie A4,  DE z przeznaczeniem dla Odbiorców (użytkowników): 
Instrukcja Użytkowania, Instrukcja Obsługiwania Technicznego oraz 
Książka Urządzenia powinny być wykonane w formacie B4. 

d) Jeden komplet dokumentacji zawierającej IU, IOT, KW oraz WT na nośniku 
CD, należy przesłać do: 

− Zarząd Inżynierii Wojskowej,ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, 
tel. 261 848 431 (261 848 335), fax. 261 848 664; 

− Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz tel. 
261 416 951, 261 416 953, fax. 261 416 258, 

− Zamawiającego.   

3.5  Do dokumentacji należy dołączyć kartę gwarancyjną.  

3.6 Dokumenty wchodzące w skład „dokumentacji eksploatacyjnej” będą 
zawierały ponadto niżej wymienione informacje:  

a) rekomendowana docelowa norma eksploatacji zespołu prądotwórczego  
(w mth), 

b) rekomendowane normy międzynaprawcze zespołu prądotwórczego  
(w mth): 

• do pierwszej naprawy głównej, 

• do następnej naprawy głównej, 

• do naprawy konserwacyjnej, 

c) sposób zabezpieczenia/konserwacji zespołu przy przechowywaniu (od 30 
dni do 1 roku), 

d) sposób zabezpieczenia/konserwacji zespołu przy przechowywaniu (ponad 
1 rok), 



e) sposób rozkonserwowania zespołu po przechowywaniu, 

f) zakres obsługi codziennej (po zakończeniu pracy zespołu) oraz obsługi 
rocznej (wykonywanej raz w roku przez użytkownika), które użytkownicy 
realizują w ramach systemu eksploatacji obowiązującego w SZ RP, 

g) czas niezbędny do osiągnięcia ustalonego stanu cieplnego prądnicy  
i silnika w normalnych warunkach klimatycznych, dopuszczalne wartości 
temperatury oleju silnikowego i płynu chłodzącego, dopuszczalny zakres 
ciśnienia oleju silnikowego, jednostkowe i godzinowe zużycie paliwa  
i  jednostkowe zużycie oleju silnikowego (zgodnie z pkt. 3.8.1, pkt. 3.9, pkt 
3.12 normy NO-61-A208:2021), 

h) terminy przeglądów okresowych w czasie przechowywania, 

i) warunki transportowania (w tym sposób przygotowania) zespołu 
prądotwórczego, uwzględniające wszystkie określone sposoby transportu, 

j) informację o zasadach stosowania paliwa F-34. 
3.7 Kompletacja 

1. Każdy zespół prądotwórczy powinien być wyposażony w pakiet części zamiennych 
niezbędnych do wymiany podczas obsług okresowych (technicznych) 
wynikających z „dokumentacji eksploatacyjnej” zapewniający zabezpieczenie 
eksploatacji przez okres 3 lat lub 2000 mth. Przedmiotowe części będą 
zapakowane w pojemnik/opakowanie (pojemniki) transportowe. 

2. Do każdego zespołu prądotwórczego będą dołączone niżej wymienione 
dokumenty: 
a) „dokumentacja eksploatacyjna”, sporządzona w języku polskim, w formie 

książkowej oraz elektronicznej (w dwóch formatach .pdf od wersji 1.4 wzwyż 
oraz .doc MS WORD od 2003 wzwyż; na płycie CD lub DVD) w składzie: 

− instrukcja użytkowania 

− książka urządzenia 

− instrukcja obsługiwania technicznego 

− instrukcja naprawy 

− katalog części zamiennych 

− kryteria wyszkolenia personelu 
b) dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną), wskazującą rok produkcji zespołu,  

nr fabryczny, numer rejestracyjny oraz adnotację o treści: 
Użytkownik powiadamia Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego  
i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych o występujących wadach oraz 
wszelkich nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem przez wykonawcę 
warunków gwarancyjnych” 

c) potwierdzoną kopię świadectwa z badań zespołu prądotwórczego, 
wystawionego w trybie II (drugim), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r.. w sprawie szczegółowego wykazu 
wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu 
przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
obronności państwa (z późn. zmianami).  

d) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pojazdu zgodnie  
z „Rozporządzeniem MON z dnia 23.05.2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca (producent) umieści na zespołach opisane tabliczki znamionowe  
w dogodnym miejscu, wg uznania. Treść wszystkich napisów (tabliczki 



znamionowe, informacyjne, menu monitoringu, opisy mierników itp.) ma być 
wykonana w języku polskim. 
 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH  

1) Wszystkie wymagania zawarte w niniejszych WET podlegają nadzorowaniu 
przez właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) zgodnie z 
wymaganiami AQAP 2130. Zgodność wyrobu z wymaganiami zweryfikowana 
będzie na podstawie: 

a) realizacji przedsięwzięć RPW związanych z nadzorowaniem realizacji umowy; 

b) świadectwa badań w trybie II OiB, nadzorowanych przez RPW (badaniu 
podlega pierwszy zespół prądotwórczy wyprodukowany w danej dostawie; 

c) pisemnej informacji dla RPW od instytucji eksperckiej i organu logistycznego 
(COL) o uzgodnieniu „dokumentacji eksploatacyjnej”; 

d) odbioru ilościowo-jakościowego całości dostawy przez RPW; 

e) wprowadzane zmiany w wyniku prowadzonych „badań w trybie II OiB” muszą 
być wprowadzone w pozostałych zespołach. 

2) Wyrób podlega ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 
2006r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  
i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006r. Nr 235 poz.1700, z póżn. zm.) oraz  
§ 13.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11  stycznia 2013 r..  
w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności 
oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (z późn. zmianami). 

 

Tryb oceny zgodności – II (drugi). 

Zakres badań (zgodnie z normą NO-61-A208:2021): 

a) sprawdzenie wymiarów gabarytowych i masy, oględziny oraz przygotowanie 
do badań, 

b) sprawdzenie jakości połączeń metalicznych,  

c) sprawdzenie rezystancji izolacji,  

d) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji, 

e) próba uruchomienia,  

f) sprawdzenie kolejności faz, 

g) próba pracy, zgodnie z pkt 3.8. NO-61-A208:2021: 

− sprawdzenie dokładności regulacji napięcia i częstotliwości w całym 
zakresie obciążeń, 

− sprawdzenie dokładności regulacji napięcia i częstotliwości przy stałym 
obciążeniu, 

− sprawdzenie przejściowej odchyłki napięcia i częstotliwości przy nagłym 
obciążeniu i odciążeniu, 

− sprawdzenie odchyłki napięcia pod wpływem temperatury, 

− sprawdzenie zakresu nastaw napięcia, 

h) próba grzania, 



i) próba pracy przy obciążeniu asymetrycznym,  

j) sprawdzenie zdolności zespołu do rozruchu silnika asynchronicznego, 

k) próba pracy ciągłej przez okres nie mniejszy jak 168 godzin (7dnix24h), 

l) badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność,  

m) sprawdzenie poziomu zakłóceń radiowych,  

n) sprawdzenie głośności pracy,  

o) sprawdzenie kształtu krzywej napięcia,  

p) badanie odporności na opady atmosferyczne,  

q) próba uruchomienia w temperaturze ujemnej,  

r) badanie wytrzymałości na transport,  

s) sprawdzenie zabezpieczeń przed zwarciem, 

t) próba pracy równoległej,  
u) sprawdzenie wymiarów, masy, kątów wjazdu (porównanie) z możliwościami 

(parametrami) załadowczymi statków powietrznych (np. C-130E Hercules). 
v) Sprawdzenie możliwości trakcyjnych stacji zasilania tj.: 

• możliwość pokonania rowu o szerokości nie mniejszej niż 0,4m; 

• możliwość brodzenia do głębokości nie mniejszej niż 0,5m; 

• możliwość pokonania kłody, ścianki o wysokości nie mniejszej niż 0,3m; 

• możliwość pokonania pochylenia wzdłużnego terenu nie mniejszego niż 
25%; 

• możliwość pokonania pochylenia poprzecznego terenu nie mniejszego niż 
20%; 

• posiadanie prześwitu nie mniejszego niż 260mm; 

• posiadanie granicznego kąta przechyłu bocznego nie mniejszego niż 300; 

• posiadanie kąta natarcia nie mniejszego niż 200; 

• posiadanie kąta zejścia nie mniejszego niż 200; 

• posiadanie kąta rampowego nie mniejszego niż 200. 
3) Badania OiB stacji zasilania (1 szt.) muszą zostać rozpoczęte nie później niż 

6 miesięcy przed wygaśnięciem umowy.  
4) Aktualny wykaz jednostek badawczych jest ujęty na stronie internetowej 

Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – www.wcnjk.wp.pl): 

5) Wykonawcy powinna być znana treść wszystkich dokumentów przywołanych  
w niniejszych WET oraz zasady nadzorowania przez RPW realizacji umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszelkie wymagania RPW w zakresie 
zabezpieczenia jego niezbędnych potrzeb wynikających z realizowanych przez 
niego zadań. 

6) Nie później niż 14 dni przed odbiorem ilościowo-jakościowym dokonywanym 
przez RPW wykonawca przekaże (za potwierdzeniem) po jednym komplecie 
„dokumentacji eksploatacyjnej” zespołu prądotwórczego (na nośniku CD lub 
DVD), celem jej uzgodnienia do: 
a) Zarządu Inżynierii Wojskowej, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, 
tel. 261 848 431, 261 848 335, fax. 261 848 664 

b) Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz tel. 261 416 951, 
261 416 953, fax. 261 416 258. 

 



7) Wraz z wyżej wymienioną dokumentacją eksploatacyjną wykonawca 
przedstawi oryginał pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 92 
„Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną uzbrojenia 
 i sprzętu wojskowego” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 349/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 20.09.2011 r. (Dz. Urz. MON nr 19z dn. 14.10.2011). 

8) Przekazanie wyrobu odbiorcy musi być poprzedzone zarejestrowaniem wyrobu 
zgodnie z „Rozporządzeniem MON z dnia 23.05.2012 r. w sprawie rejestracji 
pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej …” za co odpowiada 
Wykonawca. 

9) W przypadku braku możliwości odbioru przez Wykonawcę w terminie 
wykonania umowy, tablic rejestracyjnych z Wydziału Centralnej Rejestracji 
Pojazdów SZ i Ubezpieczeń Komunikacyjnych dopuszcza się ich późniejsze 
odebranie przez Wykonawcę i dostarczenie do Odbiorcy. Wykonawca w 
terminie wykonania umowy zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności 
związanych ze zgłoszeniem wyrobu do rejestracji i pokrycia kosztów rejestracji. 

10) Wykonawca oznaczy (nada nazwę) zespołowi prądotwórczemu zgodnie  
z zasadami oznaczeń określonymi w normie NO-61-A208:2021  oraz będzie 
posługiwał się tą nazwą we wszystkich dokumentach przekazywanych 
odbiorcy. Nazwa zespołu będzie brzmiała (maksymalnie 40 znaków): 

MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1-… (skrócony symbol wykonawcy, dowolna nazwa 
- maksymalnie 14 znaków całego oznaczenia wykonawcy). 

11) Sposób i metody badań zdawczo – odbiorczych 

a) Zakres badań zdawczo – odbiorczych: 

− Sprawdzenie rezystancji izolacji zgodnie z pkt. 3.4 NO-61-A208:2021, 

− Próba uruchomienia zgodnie z pkt. 3.6 NO-61-A208:2021, 

− Próba pracy zgodnie z pkt. 3.8 NO-61-A208:2021, 

− Sprawdzenie wyposażenia (kompletacji). 

12) Odbiorca przyjmie wyrób na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 2.2. 
niniejszych WET oraz „Protokołu odbioru” sporządzonego przez RPW.  

13) Sprawdzeniu podlega min.: 

− kompletność wyrobu; 

− kompletność dokumentacji; 

14) Wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobu odbiorcy ponosi 
wykonawca. 

15) Dostarczone wyroby muszą pochodzić z produkcji 2022 r. i być fabrycznie 
nowe. Części wykorzystane do wytworzenia wyrobu powinny pochodzić z roku 
produkcji nie wcześniej niż 2021 r.  

16) Przed przedstawieniem do odbioru przez RPW zespołu prądotwórczego, który 
był poddany badaniom w II trybie OiB, wykonawca zobowiązany jest przywrócić 
jego stan techniczny do stanu odpowiadającego pozostałym zespołom objętym 
dostawą (nie dotyczy zużycia resursu mth oraz zużycia ogumienia). 

17) Wykonawca prześle faxem do Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa 
Generalnego RSZ kopie protokołów przyjęcia-przekazania potwierdzających 
realizację dostaw wyrobów do odbiorców, w terminie do 7 dni od dnia dostawy. 

 



5. WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI 
 
Zgodnie z klauzulą jakościową 
 

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE KODYFIKACJI 
 
Zgodnie z klauzulą kodyfikacyjną 

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW 

1) Wykonawca, w ramach umowy, przeprowadzi na własny koszt szkolenie z zakresu 
budowy i eksploatacji (użytkowania, obsług technicznych i napraw, zasad 
transportu, konserwacji i przechowywania), dla: 

− instruktorów,  

− użytkowników, 

− personelu logistycznego. 
2) Do szkolenia wykorzystana będzie stacja zasilania dostarczona do użytkownika. 

Wszystkie inne materiały szkoleniowe, pomocnicze, eksploatacyjne zapewnia 
wykonawca. 

3) Zakres szkolenia użytkowników i personelu logistycznego: 
a) Charakterystyka i przeznaczenie zespołów prądotwórczych;  
b) Ogólne zasady użytkowania i obsługiwania zespołów prądotwórczych; 
c) Przepisy bezpieczeństwa; 
d) Prezentacja praktycznego użycia zespołów prądotwórczych;  
e) Metodyka szkolenia z użyciem zespołów prądotwórczych – dla 

instruktorów; 
f) Zasady diagnostyki zespołów prądotwórczych – dla personelu 

logistycznego. 
4) Szkolenie należy zakończyć egzaminem. Każdy ze szkolonych powinien 

otrzymać świadectwo (certyfikat) o ukończeniu szkolenia w przypadku 
uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Wojskowe ośrodki szkolenia,  
z których skierowani będą instruktorzy powinni otrzymać certyfikat o możliwości 
szkolenia żołnierzy w zakresie przedmiotowego sprzętu. 

5) Program szkolenia (zakres), termin oraz miejsce szkolenia (wybrana jednostka 
wojskowa na terenie Polski) wykonawca uzgodni z Zarządem Inżynierii 
Wojskowej i poinformuje Zamawiającego  nie później niż 14 dni przed 
planowaną dostawą wyrobu . Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz 
wyżywienia osób szkolonych pokrywa resort obrony narodowej. 
 

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm: STANAG 2494, 
STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080: 2008, wyrób należy oznakować, 
stosownie do przepisów określonych w Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających 
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych 
do resortu obrony narodowej. 

          W celu spełnienia powyższych wymagań określa się: 
a) Wskazanie konieczności umieszczenia na etykiecie JIM dla wyrobu 

jednostkowego.  



     Dane JIM powinny wynikać z treści umowy, tzn: 

− JIM jest znany i został wpisany w teść umowy – nazwa zamawianego 
wyrobu; 

− Nieznany JIM – dane JIM zostaną przekazane od odbiorcy do 
wykonawcy po rozpatrzeniu tzw. „Karty wyrobu”; 

b) Wskazanie grupy materiałowej wg wytycznych określających 
wymagania  
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do 
resortu obrony narodowej będących załącznikiem do decyzji Nr 3/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. (poz. 11) zwanych 
dalej wytycznymi. 
MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1 z silnikiem diesla – trójfazowego- 400/230V- 
50 Hz- o łącznej mocy znamionowej 72 kW na przyczepie jednoosiowej 
przypisuje się do następującej - 5 grupy materiałowej – pozostałe wyroby, w 
tym sprzęt wojskowy  zgodnie z §1 ust 2 pkt. 7 „Wytycznych…”; 

c) Wskazanie czasookresu przechowywania zasobów wg wytycznych. 
Dla MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1 z silnikiem diesla – trójfazowego- 
400/230V- 50 Hz- o łącznej mocy znamionowej 72 kW na przyczepie 
jednoosiowej należy stosować przepisy decyzji Nr 3/MON jak dla wyrobów 
przechowywanych długoterminowo (do 120 miesięcy); 

d) Wskazanie form opakowaniowych, w jakich ma być dostarczony wyrób. 
MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1 z silnikiem diesla – trójfazowego- 400/230V- 
50 Hz- o łącznej mocy znamionowej 72 kW na przyczepie jednoosiowej 
należy dostarczyć w pojedynczych ukompletowanych jednostkach 
handlowych; 

e) Wskazanie sposobu oznakowania. 
Dla MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1 z silnikiem diesla – trójfazowego- 
400/230V- 50 Hz- o łącznej mocy znamionowej 72 kW na przyczepie 
jednoosiowej w wyżej wymienionych formach opakowania stosuje się zasady 
znakowania określone w § 3-6 „Wytycznych…”, stosownie do grupy 
materiałowej określonej powyżej w ppkt. b; 

f) Sposób oznaczenia wyrobów etykietami z kodem kreskowym. 
Dla MEP D-72/3fAC50Hz400V-P1 z silnikiem diesla – trójfazowego- 
400/230V- 50 Hz- o łącznej mocy znamionowej 72 kW na przyczepie 
jednoosiowej należy stosować wymagania i zasady dotyczące interpretacji, 
orientacji, wymiarów oraz barw symboli kodów kreskowych określone w 
standardach GS1 oraz normach ISO/IEC; 

g) Wskazanie konieczności umieszczenia na etykiecie NSN.  
Na etykiecie należy umieścić nr NSN (jeśli jest nadany) zgodnie z klauzulą 
kodyfikacyjną; 

h) Wskazanie identyfikatorów odbiorców GLN (jeżeli są znani  
i posiadają przydzielone numery GLN w systemie GS1). 
Na jednostkach logistycznych należy umieścić GLN odbiorców wg wykazu 
określonego przez zamawiającego; 

i) Zamawiający zobowiąże wykonawcę do przekazania do wszystkich 
odbiorców oraz do: 



− Zarządu Inżynierii Wojskowej, wypełnionej „Karty wyrobu” w postaci 
elektronicznej (format MS Excel), stanowiącej załącznik nr 6 do 
wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem 
kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej 
będących załącznikiem do decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. (poz. 11). 

2. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych. Nie dotyczy. 

3. Wymagania w zakresie metrologii. Zgodnie z Decyzja nr 209/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności 
metrologicznej w resorcie obrony narodowej. 

4. Wykonawca na dostarczone MZSE udzieli gwarancję liczoną od daty podpisania 
„Protokołu przyjęcia-przekazania”, w tym na: 

• Mobilny zespół spalinowo- elektryczny - 24 miesiące lub 
2000 mth pracy od daty przekazania wyrobu Odbiorcy; 

• Perforację podwozia minimum – 10 lat 

5. Gwarancja obejmuje nieodpłatne wykonanie napraw oraz wszystkich kolejnych 
obsług specjalnych w okresie gwarancyjnym zgodnie z Instrukcją Obsługiwania 
Technicznego (IOT). Koszty części niezbędnych do wykonania napraw lub 
obsług specjalnych oraz smarów, płynów eksploatacyjnych i innych zużytych 
materiałów ponosi WYKONAWCA. 

6. Po okresie gwarancji Wykonawca zagwarantuje płatny serwis na okres minimum  
5 lat oraz zapewni dostęp do części zamiennych na okres minimum 10 lat od 
dnia dostawy. 

 
9. TERMIN I MIEJSCE DOSTAW 

 

7.1 Termin dostaw: podstawowy -  do 30.10. 2022; 

                            ostateczny   -  do 30.11 2022. 

7.2 Miejsce dostaw – wskaże zamawiający. 

7.3 Dane kontaktowe: 

Zarząd Inżynierii Wojskowej DG RSZ: ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 
Warszawa; tel. 261 848 335, 261 831 249 fax. 261 848 664. 

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR IWsp SZ:  
ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz tel. 261 41 69 53, 261 41 69 51,  

fax. 261 416 078. 

 

 


