
 
 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

SIWZ – KD/ZZP/U/31/2017 
Wykonanie przeglądu P5 wraz z pracami dodatkowymi na pojazdach typu 212M serii SA109 o numerach SA109-003 oraz 

SA109-004. 

 

Załącznik nr 1  
do Umowy nr KD/ZZP/U/31/2017 
 

Opis Przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Stały zakres przeglądu P5: 
Wykonanie przeglądu P5 autobusów szynowych SA109-003 oraz SA109-004 zgodnie z zakresem 
opisanym w Dokumentacji Systemu Utrzymania nr KD-DSU-212M-10 opracowanej przez Koleje 
Dolnośląskie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz 
zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową. 
 

2. Zakres prac dodatkowych  do wykonania podczas  przeglądu  P5 na autobusach szynowych 
SA109-003 oraz SA109-004 w ramach zaoferowanej ceny: 

Prace wykonane poza stałym zakresem mają przywrócić pełną sprawność pojazdów SA109-003 oraz 
SA109-004, wyeliminowane mają zostać usterki, które występowały w dotychczasowej eksploatacji. 
Najczęstszymi usterkami pojazdów SA109-003 oraz SA109-004 są : 
- uszkodzenia silników spalinowych, rozszczelnienie połączeń blok silnika-głowica, 
pękanie/rozrywanie węży układu chłodzenia, 

      - przegrzewanie silników spalinowych, 
      - uszkadzanie przekładni nawrotnych, zakleszczanie nawrotników jazdy, 
      - zawieszanie systemu sterującego pojazdem – Lokel. 
 
      Naprawa opisana w niniejszym OPZ nie zmienia typu pojazdu kolejowego. 

     Zamawiający oczekuje aby po wykonanym przeglądzie P5 wraz z pracami opisanymi poniżej   pojazdy 
osiągały współczynnik gotowości technicznej nie mniej niż  85 %. 

2.1.1. Nadwozie w tym wnętrze pojazdu. 

2.1.1.1. Kabina maszynisty. 

a) Naprawa i odświeżenie laminatów ścian wewnętrznych i sufitów, poprzez ich pomalowanie, 

kolorystykę i oznakowanie należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Wymiana foteli dla maszynistów na nowe według poniższych wymagań: 

- regulacje po prawej stronie 

- Fotel wg normy DIN5510, 

- tapicerka materiałowa do ustalenia z Zamawiającym, z logotypem KD (kolor RAL 9018), 

- podłokietniki tapicerowane skórą naturalną  - kolor zbliżony do RAL 7024, 

- oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, 

- zawieszenie pneumatyczne  z zintegrowanym kompresorem 24V, 

- regulacja kąta pochylenia oparcia, 

- regulacja oparcia na wysokości ramion / łamanie oparcia, 

-  2-pozycyjne regulacje lędźwiowe, 

-  adaptacja konturu bocznego, 

-  regulacja wysokości siedziska 100mm, 

-  regulacja nachylenia fotela siedziska 0°/+12, 

-  regulacja głębokości siedziska 60mm, 
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-  regulacja amortyzacji – wagi maszynisty, 

-  regulacja wzdłużna fotela 230mm, 

-  mechanizm obrotowy, 

-  konsola fotela. 

c) Wymiana drzwi  do kabiny maszynisty na nowe, przeszklone  z przyciemnieniem, drzwi 

wyposażone w uchwyt antypaniczny od strony kabiny maszynisty, w klamkę od strony przedziału 

pasażerskiego, na drzwiach należy wypiaskować skrócone logo KD, wielkość logo wraz z lokalizacją 

do uzgodnienia z Zamawiającym; 

d) Montaż rolet przeciwsłonecznych w kabinach maszynisty, na oknie czołowym i oknach bocznych 

– zaproponowane rozwiązanie i kolorystykę należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

e) Naprawa klimatyzacji w kabinach maszynisty; 

f) Odświeżenie pulpitów kabin maszynisty poprzez ich pomalowanie oraz naniesienie nowych 

opisów. Blachy pulpitowe należy malować w technologii proszkowej; 

g) Uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia pulpitu; 

h) Zabudowa czajników elektrycznych; 

i) Uzupełnienie brakującego wyposażenia pulpitów maszynistów i kabiny maszynisty; 

j) Uzupełnienie braków w szafach elektrycznych oraz zastosowanie nowych opisów wykonanych 

przez grawerowanie w tworzywie sztucznym; 

 

2.1.1.2. Przedział pasażerski. 

a) Odświeżenie laminatów ścian wewnętrznych i sufitów, poprzez ich pomalowanie, kolorystykę  

i oznakowanie należy uzgodnić z Zamawiającym; 

b) Wymiana siedzeń w przedziałach dla podróżnych według poniższych wytycznych: 
         - fotele wysokie, 1 lub 2 miejscowe, ergonomiczne, o podwyższonym standardzie, 
         - fotel dwumiejscowy z przerwą dylatacyjną pomiędzy siedziskami. Wymiary fotela zgodnie z kartą    

UIC 567, przy czym wysokość fotela mierzona od podłogi pojazdu nie większa niż 1250 mm,  

a wysokość oparcia – mierzona od górnej powierzchni siedziska do górnej krawędzi zagłówka od 

830 do 850 mm, 

        - oparcie fotela o profilowanych krawędziach bocznych okalających ciało pasażera (różnica między 

zewnętrzną krawędzią podparcia bocznego, a linią środkowego przekroju wynosi min. 60mm). 

Siedzisko o wyraźnie profilowanym kształcie zwiększającym komfort podróży (różnica między 

zewnętrzną krawędzią boczną siedziska, a liną środkowego przekroju wynosi min. 20mm), 

        - fotele wyposażone w profilowany, okalający głowę zagłówek (zapewniający boczne podparcie 

głowy) tapicerowany tkaniną obiciową z elementami ze skóry ekologicznej (w miejscu kontaktu 

tylnej części głowy pasażera z zagłówkiem), 

- materiał obiciowy z podwyższoną klasą ścieralności zaliczający co najmniej 75000 cykli wg próby 

Martindale’a. Tkanina zgodna z polityką wizualną Zamawiającego. Projekt fotela należy 

przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

         - fotele wyposażone w ergonomiczny aluminiowy uchwyt do trzymania dla pasażerów stojących 

oraz podłokietniki aluminiowe, malowane proszkowo, wyposażone w drewnianą lakierowaną 

nakładkę z litego drewna liściastego, ruchome od strony przejścia, stałe od strony ściany  

o analogicznej konstrukcji jak podłokietnik ruchomy, 

         - tylna osłona fotela wykonana z tworzywa sztucznego  PC ABS o grubość min. 2 mm, 
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     - fotel mocowany na wsporniku (kantili) do ściany wagonu. Spód fotela osłonięty izolacją termiczną 

chroniąca przed przegrzaniem, 

        - waga fotela jednoosobowego (bez kantili) nie może przekraczać 16 kg, 

        - fotele podstawowe zostaną uzupełnione fotelami uchylnymi takiej samej konstrukcji (z wysokim  

oparciem oraz wygodnym profilowanym siedziskiem) zawierający mechanizm składania, 

       - fotele podstawowe w miejscach o ograniczonej przestrzeni mogą być uzupełnione siedzeniami 

uchylnymi z uchwytami dla rowerów oraz podparciami dla pasażerów stojących oraz miejscami 

do parkowania wózków dla niepełnosprawnych ruchowo z podparciem i pasami mocującymi, 

        - na fotelach ma zostać umieszczone skrócone logo KD, dokładna lokalizacja i wielkość do 

uzgodnienia z Zamawiającym, 

         - fotele uchylne mogą pozostać te, które są zabudowane w pojeździe natomiast muszą zostać 

przetapicerowane w tapicerkę taką samą jak na fotelach stałych, 

c) Fotele oraz ich elementy muszą spełniać następujące normy/wytyczne: 

        - Kartę UIC 566 – „Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i ich części dobudowanych”, 

        - Kartę UIC 567 – „Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich”, 

        - PN-K-02512:2000 oraz Kartę UIC 564-2 lub PN-EN 45545-2 „Kolejnictwo - Ochrona 

przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. Część 2: „Wymagania dla materiałów i elementów  

           w zakresie właściwości palnych.” na podstawie certyfikatu akredytowanego ośrodka 

badawczego. 

d) Zastosować nowe wiatrołapy ze szkła hartowanego z wypiaskowanym podświetlonym (technologia 

LED) skróconym  Logo KD, 

e) Uzupełnienie braków przedziału pasażerskiego, 

f) Zastosowanie nowych  lekkich półek bagażowych, typ, model, kolorystyka do uzgodnienia  

z Zamawiającym, 

g) Pojazd ma zostać wyposażony w miejsce dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej  poruszający 

się na wózku inwalidzkim, wyposażone w oparcie w formie tapicerowanej i pasy bezpieczeństwa do 

mocowania wózka, lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym, 

h) Pojazd ma zostać wyposażony w uchwyty rowerowe min 4 szt. Zamawiający wyraża zgodę na 

pozostawienie istniejących uchwytów w lokalizacji istniejącej, 

i) W obrębie każdego wejścia do pojazdu należy zastosować min 2 śmietniki wykonane ze stali 

nierdzewnej, zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie istniejących śmietników, dokładna 

lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2.1.1.3. Systemy multimedialne. 

a) Wymiana Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących 

przepisów prawa ( min. Rozp. Min. Trans. „ O oznakowaniu pojazdów kolejowych”, TSI oraz EN50155). 

System SIP ma składać się z : 

- tablic kierunkowych LED ( kolor biały) zabudowanych na czołach i bokach pojazdu min. 6 na pojazd,  

- terminali 10,4” w technologii PCT- do obsługi SIP i SKRJ z każdej z kabin, 

- tablic wewnętrznych LED RGB  w ilości od 2 do 4 na człon (do uzgodnienia z Zamawiającym), 

- niezbędnego sterownika/ komputera pokładowego i okablowania, 

- mikrofony, głośniki (minimum po 6 szt na człon, przedwzmacniacze i wzmacniacze (minimum po  

2 człon).  
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 Ogólny opis najważniejszych funkcji Systemu: 

1. Informacja dla pasażerów: 

      a) wyświetlanie numeru pociągu i / lub numeru linii na tablicach, 

      b) prezentacja informacji pasażerskiej, takie informacje jak rodzaj i numer pociągu, numer linii,    

nazwa stacji docelowej, trasa przejazdu, aktualna lub następna stacja / przystanek kolejowy, 

aktualna data i godzina, 

     c) emisja zapowiedzi głosowych oraz komunikatów tekstowych, 

     d) prezentacja dowolnych materiałów wizualnych (dalej nazywanych reklamami), 

2. Monitoring pociągu: 

    a) nadzór wizyjny składu (videomonitoring), 

    b) śledzenie bieżącej lokalizacji składu oraz nadzór nad punktualnością przewozów oraz realizacją    

rozkładu jazdy, 

    c) nadzór nad działaniem urządzeń pokładowych, 

3. Funkcje dla maszynisty: 

   a) dostęp do rozkładów jazdy dla maszynisty, 

   b) przekazywanie komunikatów pomiędzy dyspozytorami i maszynistami, 

Definicje: 

1. Informacja pasażerska, w tym zapowiedzi głosowe – informacje pochodzące z rozkładów jazdy,  

np. najbliższe stacje, godziny odjazdów, informacje nt. dogodnych przesiadek. 

2. Komunikaty hot-news – krótkie komunikaty tekstowe generowane przez Zamawiającego 

wyświetlane na monitorach LCD w postaci przewijanego paska; komunikaty są przypisane  

do określonych kategorii posiadających określone priorytety wyświetlania (np. info-news). 

 

b) Zabudowa systemu monitoringu, który ma składać się z : 

- kamer zewnętrznych – szlakowych 2 szt. na pojazd, lusterkowych 4 szt. na pojazd 

- kamer wewnętrznych do 3 do 6 na człon (pokrycie 99% przestrzeni pasażerskiej) - do ustalenia  

z Zamawiającym, 

 - kamer w kabinie maszynisty min 1 szt. na kabinę - z nagrywaniem dźwięku, 

 - rejestratora wraz z pełnym okablowaniem, minimum przechowywania zapisu 14 dni, 

 - terminala podglądu monitoringu 10,4” w technologii PCT. 

 Zamawiający nie  dopuszcza zastosowania wspólnego terminala dla SIP/SKRJ i monitoringu.   

Zamawiający oczekuje redundancji terminali SIP/SKRJ i CCTV. W przypadku awarii terminala SKRJ 

jego funkcję musi przejąć terminal CCTV.  

- pobieranie danych z rejestratora poprzez PEN DRIVE (laptop) lub wymianę dysku, 

- wraz z systemem należy dostarczyć niezbędne okablowanie, oprogramowanie wraz z laptopem     

do pobierania danych z pojazdów. 

 

Rejestrator winien być zabezpieczony przed utratą materiału w przypadku przeskoków czasu. 

Należy zapewnić na panelu operatorskim sygnalizację pracy rejestratora monitoringu: 

- sygnalizacja poprawnej pracy, 

   - sygnalizacja awarii dysków, 

     - sygnalizacja braku rejestracji, 

     - sygnalizacja uszkodzenia lub utraty sygnału z kamer, 
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     - sygnalizacja zasłonięcia kamery. 

 

Parametry techniczne rejestratora video: 

o Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnie 1 rejestratora wideo. powinien obsługiwać 

przynajmniej 2 dyski 2TB pracujące w trybie RAID 1 (dysk główny oraz kopia bezpieczeństwa), 

o rejestrator w obudowie RACK maksymalnie 3U, 

o możliwość jednoczesnego zapisu strumieni wideo z kamer o łącznej liczbie klatek/sek. min 1000 

w rozdzielczości 640 x 480 pix, 

o dysk po wyjęciu nie posiada widocznej partycji z danymi, 

o danych z dysku nie można zgrać bez specjalnego oprogramowania – nie jest dopuszczalne 

zastosowanie uniwersalnego dekodera wideo dostarczanego przez producentów np. kamer, 

rejestratorów, 

o automatyczne aktualizacje poprzez centralny serwer sterujący aktualizacjami oraz konfiguracją, 

o zdalna konfiguracja parametrów konfiguracyjnych do nagrywania  

 z poziomu dedykowanej aplikacji (adres IP, strumień, port itp.), 

o dostęp do wbudowanej aplikacji WWW służącej do nadzoru poprawności konfiguracji 

wybranych parametrów kamer oraz pobierania nagrań w formacie możliwym do 

wyświetlenia w najpopularniejszych odtwarzaczach np. VLC, GOM Player, 

o na zarejestrowany obraz, w miejscu jak najmniej ograniczającym widok, bezpośrednio na 

nim, bądź na wydzielonym pasku musi być naniesiona informacja o dacie i godzinie nagrania, 

z automatyczną synchronizacją czasu, 

o zarejestrowany materiał musi posiadać informację tekstową z numerem pociągu wybranym 

przez maszynistę, oznaczeniem linii, datą, godziną, numer pojazdu, członu, nazwę kamery. 

Informacja tekstowa musi być wbudowana w materiał audio/video. Zamawiający nie 

dopuszcza przechowywania informacji tekstowych w odrębnych plikach niż materiał 

audio/video, 

o rejestrator winien mieć wewnętrzne źródło czasu, które winno być synchronizowane z czasem 

rejestratora parametrów jazdy, 

o rejestrator winien być wyposażony w układ podtrzymania rejestracji  

   w przypadku zaniku napięcia zasilającego przez minimum 1 godzinę, 

o rejestrator musi być wyposażony w pasywny układ chłodzenia. 

 Monitoring wideo umożliwia rejestrowanie obrazu przez kamery zewnętrzne przez min. 6 h przy 

wyłączonym zasilaniu pojazdu tj. elementy systemu videomonitoringu oraz moduł centralny należy 

zasilić bezpośrednio z akumulatorów pojazdu.  W przypadku gdy wartość napięcia akumulatorów 

pojazdu osiągnie określoną przez producenta minimalną wartość, zostanie wygenerowane 

odpowiednie ostrzeżenie dla dyspozytora w aplikacji zarządzającej, a monitoring zostanie 

wyłączony. Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę akumulatorów w pojeździe by spełnić 

powyższy warunek. 

 Jazda wielokrotna: podczas jazdy wielokrotnej należy zapewnić możliwość podglądu obrazów z 

kamer wszystkich połączonych pojazdów, z łatwym przełączaniem pomiędzy poszczególnymi 

kamerami monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. 
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Parametry techniczne kamer 

Kamery szlakowe (zabudowane w kabinie maszynisty) wymagania minimalne: 
1. kamera ma być zabudowana w taki sposób aby jej pole widzenia nigdy nie było przysłonięte np. 

opuszczoną roletą przeciwsłoneczną i znajdowało się w polu działania wycieraczek, 
2. sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, 
3. min. iluminacja/czułość: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR, 
4. systemy optymalizacji obrazu: co najmniej D-WDR, BLC, 3D DNR, 
5. kompresja H264/MPEG, 
6. wbudowany doświetlacz IR z możliwością programowego wyłączenia, 
7. zgodność z normami: EN50155, EN50121-4, 
8. stopień szczelności: IP 66, 
9. obudowa wandaloodporna: IK 08, 
10. temperatura:  -35 do +60 st.C, 
11. zasilanie: PoE oraz 12V DC, 
12. złącze Ethernet w standardzie M12, 
13. rejestracja dźwięku zintegrowana z obrazem wideo. 

Zamawiający wymaga aby w kabinie maszynisty były zabudowane dwie kamery – jedna do 
obserwacji szlaku, druga do obserwacji kabiny maszynisty. Wymagania minimalne: 
1. lokalizacja umiejscowienia kamer do ustalenia z Zamawiającym, 
2. sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, 
3. min. iluminacja/czułość: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR, 
4. systemy optymalizacji obrazu: co najmniej D-WDR, BLC, 3D DNR, 
5. kompresja H264/MJPEG, 
6. wbudowany doświetlacz IR z możliwością programowego wyłączenia, 
7. zgodność z normami: EN50155, EN50121-4, 
8. stopień szczelności: IP 66, 
9. obudowa wandaloodporna: IK 08, 
10. temperatura:  -35 do +60 st.C, 
11. zasilanie: PoE oraz 12V DC, 
12. rejestracja dźwięku zintegrowana z obrazem video. 
 

Kamery w przedziale pasażerskim (minimalne parametry): 
1. sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, 
2. min. iluminacja/czułość: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR, 
3. systemy optymalizacji obrazu: co najmniej D-WDR, BLC, 3D DNR, 
4. kompresja H264/MJPEG, 
5. wbudowany doświetlacz IR z możliwością programowego wyłączenia, 
6. zgodność z normami: EN50155, EN50121-4, 
7. stopień szczelności: IP 66, 
8. obudowa wandaloodporna: IK 08, 
9. temperatura: -35 do +60 st.C, 
10. zasilanie: PoE oraz 12V DC, 
11. rejestracja dźwięku zintegrowana z obrazem video. 

Lokalizacja umiejscowienia kamer musi zostać ustalona z Zamawiającym wstępnie na etapie analizy 
przedwdrożeniowej, a także ostatecznie przed zamontowaniem na stałe w pojeździe na etapie 
zabudowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia jakie obszary widzenia będą dla niego 
ważne i ostateczna decyzja o lokalizacji kamer należy do Zamawiającego. 
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c) interkomy cyfrowe do komunikacji głosowej pomiędzy obsługą pociągu i pasażerami (zintegrowany 

z systemem CCTV) – po 1 szt. na każdy otwór drzwiowy pojazdu, 

- system interkomu winien być oparty o urządzenia cyfrowe pracujące w sieci Ethernet, 

- system interkomu winien posiadać autodiagnostykę urządzeń wraz z raportowaniem 

nieprawidłowości poprzez aplikację online. Szczegóły autodiagnostyki i sposobu raportowania do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Na podstawie autodiagnostyki winna być zapewniona prezentacja 

stanu poszczególnych urządzeń na ekranie serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacją 

rozmieszczenia poszczególnych urządzeń w pojeździe, 

- nawiązanie połączenia głosowego pomiędzy rozmównicą a bazą interkomu następuje po 

naciśnięciu przycisku wywołania. Wywołanie połączenia sygnalizowane jest dźwiękowo  

w bazie interkomu, natomiast odebranie wywołanego połączenia następuje po naciśnięciu 

przycisku "Połącz". Zakończenie rozmowy następuje po wciśnięciu przycisku "Rozłącz" na bazie 

interkomu. Transmisja pakietów z danymi audio pomiędzy rozmównicą interkomu a bazą 

interkomu odbywa się za pośrednictwem sieci Ethernet, 

- rozmowy prowadzone poprzez interkom są zapisywane na rejestratorze videomonitoringu, 

- wymaga się by obraz z kamery skierowanej na miejsce nawiązania łączności został odpowiednio 

oznaczony w celu łatwiejszej identyfikacji w trakcie zabezpieczania materiału. 

d) Zabudować system SER I SIP, składający się z : 

- monitorów LCD 22” w ilości od 3 do 6 na człon (do ustalenia z Zamawiającym),  

Monitory LCD: 

 kolorowe monitory LCD służą do prezentacji informacji pasażerskiej, komunikatów hot-news 

oraz reklam. Materiały reklamowe emitowane są zgodnie z harmonogramem dla danej 

reklamy. Informacje typu hot-news emitowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem dla 

każdej z tego typu informacji, 

 diagnostyka online systemu winna umożliwiać sprawdzenie jaki materiał informacyjny jest 

aktualnie emitowany na monitorach LCD dla każdego z SA oraz odczyt statystyk wyświetleń, 

 prezentacja informacji na wszystkich monitorach winna być zsynchronizowana. Zamawiający 

nie dopuszczają występowania przesunięć czasowych w prezentowanej informacji między 

poszczególnymi monitorami LCD w jednym pojeździe, 

 monitory LCD muszą być obsługiwane poprzez sieć Ethernet, 

 wykonawca winien zapewnić funkcjonalność umożliwiającą wyłączenie monitorów LCD 

reklamowych niezależnie od monitorów LCD SIP, 

 implementacja materiałów reklamowych do poszczególnych monitorów i zarządzanie nimi 

musi odbywać się zdalnie poprzez oprogramowanie zainstalowanie na komputerach / 

laptopach Zamawiającego, 

 z możliwością wyświetlania zaprogramowanych elementów graficznych, 

 z możliwością wyświetlania wybranych treści tekstowych na zdefiniowanym tle 

kolorystycznym, 

 będące elementem SIP przystosowane do wyświetlania: 

o oznaczenia linii – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych 

elementów, 
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o numeru pociągu; 

o zdefiniowanych elementów graficznych dotyczących charakteru linii, 

o nazwy krańców od i do którego zmierza pociąg, prezentowanego jako tekst statyczny lub  

w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy, 

o informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku, 

o informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku,  

o informacji o aktualnej prędkości pojazdu w km/h, 

o informacji o dostępnych przesiadkach na danym przystanku w postaci oznaczeń linii, 

o informacji o godzinie przyjazdu i odjazdu z poszczególnych stacji, 

o informacji o odchyleniu od rozkładu jazdy, prezentowanej przy informacji o godzinie 

przyjazdu i odjazdu z danej stacji w minutach, przy czym dla opóźnienia poprzedzonego 

znakiem „+”, a dla przyspieszenia poprzedzonego znakiem „-‘’ – aktualizowanej na bieżąco 

zgodnie z aktualnym odchyleniem, 

o informacji o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem  

a każdym kolejnym na trasie,  

o aktualnej godziny oraz daty,  

o dodatkowych tekstowych lub graficznych komunikatów informacyjnych, 

o informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym, 

o innych przygotowanych i zaprogramowanych treści, w tym elementów graficznych, 

o mapy, najlepiej w skali 1:25 000 (w skali możliwej do dostosowania z poziomu administratora 

systemu przez Zamawiającego) z naniesioną pinezką przedstawiającą aktualną lokalizację 

pojazdu oraz ślad przejechanej trasy; Wykonawca może skorzystać z dowolnego systemu 

mapowego, jeśli jednak system wymaga licencji lub opłat, to koszt ten musi być wliczony  

w koszt złożonej oferty i nie może wymagać dodatkowych opłat przez cały okres gwarancyjny; 

mapa musi być dostępna także w trybie offline (a podczytywana i aktualizowana musi być 

zdalnie co najmniej raz w miesiącu w trakcie możliwego dostępu do internetu przy użyciu 

sieci komórkowej) – szata graficzna oraz szczegółowość powinna zostać uzgodniona  

z Zamawiającym. 

 wyświetlające jednocześnie informacje wymienione w ppkt. a-d i g-p oraz naprzemiennie w ppkt. 

e i f, w czasie odpowiednio 45 s i 15 s (z możliwością dostosowania indywidualnego czasu 

wyświetlania z poziomu administratora przez Zamawiającego). 

 

Parametry techniczne monitorów reklamowych LCD: 

Parametr Wartość 

Dopuszczalny przedział 

napięcia zasilania 

+ 16.8 ÷ + 31.2 V DC 

Maksymalna moc pobierana 

przez monitor 

75 W 

Stopień szczelności IP 20  
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Obudowa wandaloodporna Tak 

Szyba ochronna P4 

Pamięć RAM min. 1 GB 

Pamięć Flash min. 8 GB 

Przekątna ekranu 22" 

Proporcje ekranu 16:9 

Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 (FullHD) 

Minimalny kontrast 3000:1 

Minimalna jasność 1000 cd/m2 

Minimalny kąt widzenia 178°(H), 178°(V) 

Podświetlenie LED 

Czujnik intensywności 

oświetlenia 

Tak 

Obsługiwane interfejsy Ethernet: 10/100 (złącze M12) 

Zakres temperatur pracy -30˚C ÷ +50˚C 

Zakres temperatur 

przechowywania 

-30˚C ÷ +60˚C 

Zgodność z normami: PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – 

Wyposażenie elektroniczne stosowane w 

taborze. 

PN-EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe 

– Kompatybilność elektromagnetyczna. 

TSI PRM pkt. 5.3.2.7 Wyświetlacze 

wewnętrzne i zewnętrzne 

Obudowa tablice zabezpieczone obudową 

wandaloodporną z szybą pancerną typu 

P4. 
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Na obudowie wandaloodpornej nie 

powinny znajdować się żadne przyciski do 

sterowania lub złącza. 

 

 
e)  Oprogramowanie zarządzające ma umożliwiać:  

- zarządzanie informacjami o trasach w Systemie,  

- modyfikacje informacji o trasach w Systemie wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, 

trasa, zakres przystanków), 

- dodawanie komunikatów dodatkowych wraz z nadawaniem atrybutów prezentacji (data, godzina, 

linia, trasa, zakres przystanków), 

- tworzenie, edycję i dodawanie dodatkowych elementów graficznych wraz z nadawaniem atrybutów 

prezentacji (data, godzina, linia, trasa, zakres przystanków), 

- tworzenie, edycję i publikację komunikatów tekstowych lub graficznych, w tym komunikatów 

specjalnych, wraz z atrybutami prezentacji (długość sekwencji prezentacji, data, godzina, linia, 

trasa, zakres przystanków), 

-  tworzenie, edycję i publikację informacji o nowych trasach (tryb doraźny), 

-  dodawanie komunikatów głosowych, z opcją importu gotowych plików dźwiękowych lub nagraniem 

komunikatów, wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, trasa, zakres przystanków), 

- podgląd (emulację) wszystkich tablic elektronicznych dla informacji o trasach w Systemie wraz  

z możliwością symulowania przejazdu pojazdu (zmiany kolejnych sekwencji prezentowanych 

informacji), 

-  wysłanie informacji z punktów 2 oraz 6 w czasie rzeczywistym do pojazdów, wraz z potwierdzeniem   

dostarczenia oraz zatwierdzenia aktualizacji informacji, 

  -  wysyłanie informacji i elementów z punktów 3, 4, 5 oraz 7 w czasie rzeczywistym do pojazdów,   

wraz z potwierdzeniem dostarczenia i publikacji informacji, 

  - prezentowanie parametrów technicznych z pojazdów, dokładna lista do uzgodnienia  

z   Zamawiającym. 

f) System kontroli gospodarki paliwowej: 

- wyposażony w co najmniej 1 sondę paliwa na każdy zbiornik paliwa (do ustalenia z Zamawiającym),  

- wyposażony w co najmniej 2 elektroniczne wskaźniki paliwa na każdy zbiornik, 

    

g) Zamawiający oczekuje aby dane diagnostyczne pobierane z pojazdów (podstawowe parametry 

trakcyjne) i dane o lokalizacji GPS a także dane dotyczące zużycia paliwa były przesyłane do obecnie 

eksploatowanej przez Zamawiającego aplikacji serwerowej do obsługi pojazdów.  

 

h) Centralny system informatyczny zainstalowany w serwerowni Zamawiającego ma umożliwiać: 

- udostępnianie wszystkim końcowym użytkownikom Systemu dostępu do zgromadzonych danych   

poprzez aplikacje klienckie, w tym aplikację dyspozytorską, 

- zarządzanie treścią informacji pasażerskiej oraz reklamami i wiadomościami typu hot-news, 



  
 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

SIWZ – KD/ZZP/U/31/2017 
Wykonanie przeglądu P5 wraz z pracami dodatkowymi na pojazdach typu 212M serii SA109 o numerach SA109-003 oraz 

SA109-004. 

 

- zarządzanie oraz podgląd materiałów wideo z systemu wideomonitoringu, w tym podgląd  

on-line z kamer, 

- śledzenie tras pojazdów, 

- gromadzenie danych historycznych w bazie danych, 

- komunikację z systemami zewnętrznymi PKP PLK – pobieranie rozkładów jazdy, 

- zabezpieczenie danych z pojazdów oraz wymianę z pojazdami danych  

- o dużej objętości (nagrania videomonitoringu oraz treść reklam), 

- wgrywanie na pojazdy danych z systemu centralnego: rozkłady jazdy, reklamy, dane 

konfiguracyjne systemu informacji pasażerskiej. 

 

i) Oprogramowanie do diagnostyki online winno zapewniać miedzy innymi: 

        - podgląd wybranych parametrów w czasie rzeczywistym wraz z lokalizacją pojazdu na mapie, 

        - podgląd historyczny wybranych parametrów wraz z lokalizacją pojazdu na mapie i możliwością  

definicji wybranego przedziału czasu, 

        - sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń  

        - w systemach SIP, SER, CCTV, Interkom, 

     - prezentację danych w formie tabelarycznej z zapewnieniem eksportu danych z wybranych  

fragmentów czasu do plików XLS, CSV, PDF, 

         - prezentację danych w formie wykresu z zapewnieniem eksportu do pliku PDF. Zapewnić wybór 

danych do prezentacji graficznej, 

       - pobranie i zapisanie danych z diagnostyki pokładowej. Należy zapewnić funkcję cyklicznego,  

w pełni automatycznego, pobierania danych z diagnostyki pokładowej, 

        - analizę danych i tworzenie statystyk na podstawie pobranych danych diagnostycznych, 

        - tworzenie statystyk na podstawie przebiegu EZT, 

        - oprogramowanie powinno posiadać mechanizmy kontroli dostępu z funkcją zarządzania 

           uprawnieniami użytkowników. 

             - System musi uwzględniać ograniczenia infrastruktury sieciowej łączy GSM.  

 Z tego powodu komunikacja z systemem centralnym musi być realizowana w sposób 

umożliwiający pewną transmisję dużych wolumenów danych poprzez łącza niskiej    jakości bez 

konieczności wielokrotnego i ponownego przesyłania  tych samych danych w przypadku przerwy 

w transmisji (np. poprzez protokół RSYNC). 

           - System ma zapewniać możliwość dowolnego skonfigurowania informacji prezentowanych na    

tablicach LED, LCD oraz emitowanych poprzez zapowiedzi głosowe za pomocą tzw. scenariuszy 

informacji pasażerskiej. Scenariusz określa kolejność materiałów (szablony informacji 

pasażerskiej, filmy, obrazy, dźwięki), które będą wyświetlane w określonej kolejności w 

przypadku: 

 wjazdu na stację, 

 wyjazdu ze stacji, 

 rozpoczęciu trasy, 

 zakończeniu trasy, 

 wjazdu w określony obszar/strefę (zdefiniowany za pomocą koordynat GPS), 

 terminów: data i godzina rozpoczęcia i zakończenia, 
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 określonych dni tygodnia, 

 numerów pojazdów, 

 określonych tras, 

 domyślnie. 

 Edycja treści prezentowanych na tablicach LED i LCD musi odbywać się za pomocą wizualnego 

edytora szablonów treści. Edyto w pełni odwzorowuje widok i System ma zapewniać 

możliwość dowolnego skonfigurowania informacji prezentowanych na tablicach LED, LCD 

oraz emitowanych poprzez zapowiedzi głosowe za pomocą tzw. scenariuszy informacji 

pasażerskiej. Scenariusz określa kolejność materiałów (szablony informacji pasażerskiej, 

filmy, obrazy, dźwięki), które będą wyświetlane w określonej kolejności w przypadku: 

 wjazdu na stację, 

 wyjazdu ze stacji, 

 rozpoczęciu trasy, 

 zakończeniu trasy, 

 wjazdu w określony obszar/strefę (zdefiniowany za pomocą koordynat GPS), 

 terminów: data i godzina rozpoczęcia i zakończenia, 

 określonych dni tygodnia, 

 numerów pojazdów, 

 określonych tras, 

    domyślnie. 

 Edycja treści prezentowanych na tablicach LED i LCD musi odbywać się za pomocą wizualnego 

edytora szablonów treści. Edytor w pełni odwzorowuje widok i zachowanie tablic LED i LCD 

(edytor typu „WYSIWYG”). Wizualny edytor musi zapewniać zestaw predefiniowanych 

komponentów (np. trasa pociągu, przesiadki, zajętość WC, komunikat specjalny), których 

rozmieszczeniem i rozmiarem na można łatwo sterować za pomocą myszki (przeciąganie, 

rozszerzanie itp.). Edytor musi zawierać następujące elementy: 

 widok tablicy (LED lub LCD) pełniący jednocześnie funkcję edycyjną (edycja układu  

i właściwości komponentów) oraz symulatora działania rzeczywistej tablicy, 

 panel konfiguracji poszczególnych treści/komponentów umożliwiający wybór komponentów 

oraz ich właściwości: kolor tła, czcionek, stylu czcionek, wybór grafik/piktogramów itp., 

 przyciski umożliwiający zasilanie widoku tablicy zdarzeniami zmieniającymi jej treść (np. 

wjazd na stację, wyjazd ze stacji, zezwolenie na otwarcie drzwi). 

 Wszelkie animacje w widoku tablicy LED lub LCD (np. przewijanie tekstu) nie powinny być 

przerywane podczas edycji. Po podłączeniu do komputera dyspozytorskiego monitora o 

rozdzielczości takiej jak tablica LCD w pojeździe, dyspozytor ma mieć możliwość obejrzenia 

treści tablicy identycznej do tej, która będzie prezentowana w pojeździe. 

 Filmy informacyjne lub reklamowe wyświetlane pomiędzy stacjami mają być prezentowane 

na pełnym ekranie lub na części ekranu łącznie z innymi informacjami (np. przesiadki). W 

momencie wjazdu na stację powinna istnieć możliwość przerwania filmu i jego kontynuacji 

po wyjeździe ze stacji. 

 Zapowiedzi głosowe muszą obsługiwać pliki audio w formacie mp3 oraz syntezator mowy. 
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 Wgrywanie szablonów tablic LED i LCD, materiałów wideo i audio na pojazdy powinno się 

odbywać w pełni zdalnie z jednoczesną możliwością wgrania wybranych materiałów 

bezpośrednio na pojazdach poprzez port USB. 

 

2.1.1.4. Kabina WC. 

a) Wymiana zamka drzwi do kabiny WC na bardziej niezawodny z automatyczną  blokadą  

w przypadku zapełnienia zbiornika na fekalia, umożliwiającego otwarcie drzwi przez 

pasażera od wewnątrz oraz otwarcie od zewnątrz przez obsługę za pomocą klucza 

konduktorskiego. 

b)  Zamontować energooszczędną, suszarkę do rąk. 

c) Naprawa i odświeżenie laminatów ścian wewnętrznych, sufitów i drzwi  poprzez ich 

pomalowanie. 

d) Zachować dotychczasową funkcjonalność przedziału WC, uszkodzone i brakujące  

elementy, podzespołu, moduły wymienić na nowe lub uzupełnić. 

e) Zastosować dodatkowe ocieplenie rur instalacji wodnej i sanitarnej. 

f) Zabudować śmietnik ze stali nierdzewnej, podajnik na papier toaletowy, podajnik mydła, 

szczegóły wyposażenia i lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. 

  

2.1.1.5. Malatura i opisy zewnętrzne. 

a)  Wykonać malowanie zewnętrzne pojazdu wraz z podwoziem i dachem, kolorystyka do 

ustalenia z Zamawiający - Zamawiający przygotuje projekt malowania i oklejania 

pojazdów. 

 

2.1.1.6. Nadwozie pojazdu – pudło. 

a) Wymiana wszystkich uszkodzonych, zaparowanych, rozszczelnionych okien na nowe. 

b) Wymiana elementów i wykonanie zabezpieczenia górnego sprzęgu między wagonowego. 

c) Przeniesienie zawiasów zewnętrznych klap rewizyjnych na ich górną część. Wykonać 

nowe zamknięcia na kwadrat konduktorski. Rozwiązanie techniczne uzgodnić z 

Zamawiającym. 

d) Wymiana wszystkich zamków w pojeździe na tzw. kwadrat konduktorski, oprócz zamków 

kabin maszynistów. 

e) Wykonanie elektrycznej sygnalizacji poziomu płynu chłodzącego silników spalinowych i 

ogrzewania ze  wskaźnikami umieszczonymi w kabinie maszynisty- lokalizacja do ustalenia 

z Zamawiającym, preferowana lokalizacja – pulpit maszynisty. 

f) Wykonanie nowych, większych zbiorników wyrównawczych dla płynu układów chłodzenia 

silników spalinowych, nowe zbiorniki mają zapewnić polepszenie wydajności układu 

chłodzenia silników spalinowych, lokalizacja i wielkość zbiorników  według propozycji 

Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Lokalizacja nie może mieć wpływy na 

konstrukcje pojazdu. 

g) Zamontowanie nowych, energooszczędnych lamp sufitowych w przedziałach 

pasażerskich, kabinach maszynisty i przedziale WC (Zamawiający wyraża zgodę na 

wykorzystanie istniejącej linii świetlnej) preferowana technologia LED, system musi mieć 
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możliwość regulacji w następujących  zakresach: pełne oświetlenie, połowa oświetlenia, 

awaryjne, dekoracyjne LED,  rozwiązanie techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym. 

h) Montaż wykładziny kauczukowej, wolnej od zabezpieczenia zewnętrznymi warstwami 

uszczelniającymi. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817, grubość wg ISO 

24 346: 2,0 mm, antypoślizgowość R10 wg. DIN 55130, odporność ogniowa wg EN 45 545: 

HL1, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

i) Wymiana podłogi (płyt i konstrukcji drewnianej)  na nową. 

j) Montaż pomostów ułatwiający wjazd osób niepełnosprawnych z peronu do pojazdu, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przenośnej rampy podjazdowej umiejscowionej w 

wyznaczonym miejscu przedziału pasażerskiego, oznakowanej i zabezpieczonej, 

lokalizacja, typ, model do uzgodnienia z Zamawiającym. 

k) Przystosowanie sygnalizacji zamykania/ otwierania drzwi wejściowych pojazdu do 

wymogów TSI PRM. 

l) Wykonanie niezbędnego przeglądu układu wentylacji, z wymianą uszkodzonych/zużytych 

elementów, przywracające pierwotne właściwości układu wentylacji. 

m) Wykonać naprawę systemu ogrzewania poprzez wymianę kotłów grzewczych i grzejników 

przedziału pasażerskiego na nowe bez zmiany lokalizacji, typ model producent, do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

n) Poręcze przedziału pasażerskiego dostosować do nowo zamontowanych foteli, bez ich 

wymiany. 

o) Wieszaki ubraniowe i śmietniczki należy dostosować do nowo zabudowanych foteli, 

lokalizacja, ilość, typ, model wg. propozycji Wykonawcy do ustalenia z Zamawiającym   

p) Zabudowa nowych akumulatorów. 

r) Uzupełnienie brakującego wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego pudeł  

i wyposażenia pojazdów, w tym zawory Akermana, węże pneumatyczne , haki cięgłowe, 

elementy poszycia, lusterka, wycieraczki, silniki wycieraczek, klapy rewizyjne,  itp. 

 

2.1.1.7. Podwozie pojazdu. 

a) Dokonać oczyszczenia podwozia, uszkodzone i skorodowane miejsca naprawić oraz 

dokonać pełnej konserwacji elementów konstrukcyjnych i podłogi. 

b) Wymiana wszystkich elementów gumowych na nowe w tym węży gumowych. 

c) Wykonać dodatkowe zabezpieczenia przed urywaniem się amortyzatorów przykręconych 

do konstrukcji pudła. 

 

2.1.2. Wózki napędowe. 

a) Wykonanie niezbędnych napraw mających na celu poprawienie niezawodności przekładni 

nawrotnych, poprzez wymianę nawrotników kierunku z szczękowych na łożyskowe, naprawa 

ma na celu poprawę właściwości technicznych i usunięcie występujących problemów ze 

zmianą kierunku jazdy, rozwiązanie techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) Dla ramion reakcyjnych przekładni osiowych wykonać zabezpieczenie przed ich opadnięciem 

w przypadku zerwania śrub mocujących.  

c) Wykonać nowe,  zamknięcia  skrzyń piasecznic. 
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2.1.3. Hamulec i układ pneumatyczny. 

a) Wykonanie niezbędnego przeglądu układu hamulcowego, przywracającego pierwotne 

właściwości układu hamulcowego. 

b) Wymiana odwadniaczy na osuszacze elektroniczne. 

c) Wymiana skorodowanych elementów, układu w tym uszkodzonych przewodów 

pneumatycznych i rur przewodu głównego. 

d) Wymiana linek hamulca postojowego na nowe. 

 
2.1.4.  Oświetlenie i instalacja elektryczna. 

a) Wymiana elementów oświetlenia czoła pojazdu, na energooszczędne wykonane w technologii 

LED bez zmiany lokalizacji i wielkości lamp, rodzaj lamp do uzgodnienia z Zamawiającym. 

b) Wymiana  osłon czołowych reflektorów na szczelne, umożliwiające obsłudze łatwy dostęp do 

ich wnętrza. 

c) Wykonanie niezbędnego przeglądu układu elektrycznego, przywracającego pierwotne 

właściwości układu elektrycznego. 

d) Uzupełnienie braków i opisów. 

 
2.1.5. Aparaty i urządzenia elektryczne NN obwodów głównych i pomocniczych. 

a) Wykonanie układu awaryjnego przeniesienia napięcia 24V DC między członami dla potrzeb 

jazdy awaryjnej z poziomu kabiny maszynisty. 

b) Wykonanie dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej w przypadku uszkodzenia alternatorów i 

spadku napięcia poniżej 22V. 

 

2.1.6. Sterowanie pojazdu. 

a) Naprawa układu sterowania po kątem zmniejszenia awaryjności (obecnie układ posiada 

tendencje do zawieszania się po dłuższym czasie pracy w podwyższonej temperaturze). 

b) Wprowadzenie do układu sterowania możliwości prowadzenie jazdy awaryjnej z prędkością 

maksymalną przy pracującym lub wyłączonym dowolnym jednym z silników spalinowych. 

c) Zabudować nowy rejestrator zdarzeń typu elektronicznego, typ model lista rejestrowanych 

parametrów do uzgodnienia z Zamawiającym. 

d) Zabudować nowe radiotelefony dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, typ model 

do ustalenia z Zamawiającym. 

e) Zabudować nowy dostosowany do obowiązujących przepisów prawa system zabezpieczeń CA, 

SHP. 

f) Wprowadzenie alternatywnego sterowania sprężarek jednym przekaźnikiem ciśnieniowym 

elektromechanicznym. 

g) Układ sterowania powinien umożliwiać jazdę w trakcji wielokrotnej minimum dwóch pojazdów 

tego samego typu. 

 

2.1.7. Zestawy kołowe, tarcze hamulcowe. 

a) Wymiana kół na nowe. 

b) Wymiana tarcz hamulcowych na nowe. 

c) Wymiana łożysk w maźnicach na nowe. 
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d) Wymiana wszystkich elementów gumowych na nowe. 

e) Weryfikacja osi pod kątem uszkodzeń, pęknięć. 

 

2.1.8. Zbiorniki paliwa, układ paliwowy. 

a) Dokonać demontażu oraz oczyszczenia zbiorników paliwa, zarówno wewnętrznego jak  

i zewnętrznego. 

b) Wykonać malowanie zewnętrzne zbiorników. 

c) Wymienić przewody paliwowe, łączące zbiorniki z silnikiem. 

d) Zastosować uniwersalne korki wlewu paliwa. 

 

2.1.9.  Silniki spalinowe. 

a) Wykonać naprawę główną mającą na celu poprawę niezawodności silników spalinowych. 

b) Naprawa uszkodzonych elementów silników. 

c) Uzupełnienie brakujących elementów, podzespołów. 

d) Wyeliminowanie uszkodzeń takich jak rozszczelnienie głowic, układu chłodzenia.  

e) Poprawa wydajności układu chłodzenia silników. 

f) Zabudowa nowych, wydajniejszych alternatorów. 

g) Wymiana wszystkich elementów gumowych na nowe w tym węże od układu chłodzenia  
i hydrostatyki. 

 
 

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


