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  Załącznik nr 1  
                                                                                                     do Umowy nr KD/ZZP/U/56/ /2017   

 
Opis Przedmiotu zamówienia  

I. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz 
z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.” 
 

II. Wykaz pojazdów objętych niniejszym postępowaniem: 
1. 31WE-001,                       6. 31WE-020, 
2. 31WE-002,                       7. 31WE-021, 
3. 31WE-003,                       8. 31WE-022, 
4. 31WE-004,                       9. 31WE-023, 
5. 31WE-005,                       10. 31WE-024. 

 
III. Wykaz dokumentacji technicznej związanej z niniejszym postępowaniem: 

 
IV. OPIS ZADANIA 1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami 

dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003,  
31WE-004, 31WE-005. 

1. Wykonanie czynności obsługowych zgodnych z Dokumentacją Systemu Utrzymania określoną  
    w pkt. III. 

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny wykonana następujące prace dodatkowe: 
1) Nadwozie i wyposażenie wewnętrzne. 
a) wykonanie nowej malatury pojazdu zgodnie z obowiązującą w Kolejach Dolnośląskich S.A. 

Podczas malowania należy użyć farb poliuretanowych. Projekt malowania i oklejania 
pojazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. Malaturę należy zabezpieczyć powłoką 
antygraffitti, 

  b)    wykonanie napisów na pudle zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
                     c)   wykonanie napisów na pudle zgodnie z wytycznymi użytkownika (logo KD S.A.,      

informacja o zakupie pojazdów ze środków unijnych), 
       d)    wymiana wszystkich uszkodzonych okien, porysowanych szyb oraz rozszczelnionych   

(zaparowanych) pakietów okiennych. 
2) Sterowanie kabinowe i urządzenia czujności. 
a) w przypadku uszkodzenia rękojeści zadajnika jazdy i hamowania oraz manipulatora   

hamulca dodatkowego wymienić na nowe, 
         b)  wszystkie opisy na pulpicie muszą być nowe.  

Lp. Typ pojazdu Numer DSU Dokumentacja związana 

1 

31WE-001 
31WE-002 
31WE-003 
31WE-004 
31WE-005 
31WE-020 
31WE-021 
31WE-022 
31WE-023 
31WE-024 

Dokumentacja Systemu 
Utrzymania  
EZT 31WE 

NS/31WE/3117/16 

Dokumentacja techniczno – ruchowa 
EZT typu 31WE numer NS/31WE/2155/12 
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V. OPIS ZADANIA 2. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami 
dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022,  
31WE-023, 31WE-024. 

1. Wykonanie czynności obsługowych zgodnych z Dokumentacją Systemu Utrzymania określoną  
w pkt. III. 

2. Wykonawca w ramach oferowanej ceny wykonana następujące prace dodatkowe: 
1) Nadwozie i wyposażenie wewnętrzne. 

a)  wymiana wszystkich uszkodzonych okien, porysowanych szyb oraz rozszczelnionych  
(zaparowanych) pakietów okiennych, 

2) Sterowanie kabinowe i urządzenia czujności. 
a)  w przypadku uszkodzenia rękojeści zadajnika jazdy i hamowania oraz manipulatora 

hamulca dodatkowego wymienić na nowe, 
b)  wszystkie opisy na pulpicie muszą być nowe. 

3) Zestaw kołowy. 
         a) wymiana kół monoblokowych 

 
 

 
 
 

WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


