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§ 1. 
ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1,                       (01-
217 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000031521; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 PLN; NIP 5262557278; REGON 017319719; Oddział 
Podlaski, ul. Kopernika 60, 15 – 397 Białystok 

§ 2. 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)      
i oznaczone jest znakiem PRTL3-251-01/2019 i prowadzone pod nazwą „Wykonanie czynności piątego 
poziomu utrzymania (PU5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213 Ma nr SA105-
103 i typu 215M nr SA108-007” i jest zwane dalej „Postępowaniem”. Wykonawcy obowiązani są 
do powoływania się na wyżej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących 
Postępowania. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty 
przygotowywane w Postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą 
w języku polskim. 

3. Głównym przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

§ 3. 
TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp. 

§ 4. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami 
dodatkowymi dla autobusów szynowych o numerach: 

1) SA105-103  (o numerze EVN 95 51 2 710 007-6); 

2) SA108-007 (o numerach EVN 95 51 2 720 041-3, 95 51 2 720 042-1).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualną DSU oraz Instrukcją o 
utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Termin przekazania pojazdu do dyspozycji Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie 
zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Wykonawca przed złożeniem oferty będzie miał możliwość oględzin i sprawdzenia stanu technicznego 
pojazdów będących przedmiotem naprawy. Wnioski w tej sprawie należy kierować zgodnie z § 8 ust. 9. 

7. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 50222000 – 7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru 
kolejowego.  

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności stanowiące 
przedmiot zamówienia, chyba że Wykonawca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście. Szczegółowe 
postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w § 6 Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

§ 5. 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1.   Termin wykonania przeglądu każdego autobusu szynowego wyniesie 145 dni od dnia odbioru autobusów 
szynowych przez Wykonawcę do naprawy. 

2.      Wykonawca odbierze autobusy szynowe do naprawy w następujących terminach : 
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1) SA105-103 (o numerze EVN 95 51 2 710 007-6).  Rozpoczęcie prac do 5 dni od podpisania umowy. 

2) SA108-007 (o numerach EVN 95 51 2 720 041-3, 95 51 2 720 042-1). Rozpoczęcie prac do 5 dni od 
podpisania umowy. 

§ 6. 
PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przesłanki wykluczenia z Postępowania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 
ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym 

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.  

Warunki udziału w Postępowaniu 

2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że:  

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) umowy na wykonanie przeglądu czynności czwartego 
poziomu utrzymania lub czynności piątego poziomu utrzymania o wartości brutto umów w ww. zakresie nie 
mniejszej niż: 3  000 000,00 zł brutto każda;  

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia 
Umowy. 

4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę: 

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1; 

2) warunki określone w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3-4, jak również § 7 ust. 8 należy stosować 
odpowiednio do wspólników spółki cywilnej. 

Poleganie na potencjale innych podmiotów 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z uwzględnieniem 
postanowień § 7 ust. 6. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności, 
o których mowa w ust. 2. 

10. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Pozostałe postanowienia 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z 
którym zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp. W przypadku powierzenia 
realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego 
podmiotu jak za własne. 

12. Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny 
ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

13. Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji 
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według  średniego kursu z pierwszego 
kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje. 

14. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonych w ust. 1 i 2 na podstawie oświadczeń 
i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie 
Zamawiającego. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w § 7. 

15. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

§ 7. 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

 UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Wykaz dokumentów i oświadczeń i czas ich złożenia 

1. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału 
w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach 
poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego 
dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, 
opublikowanym wraz z SIWZ na stronie  https://platformazakupowa.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ      
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej                                    
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, 
czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi 
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu; 

https://platformazakupowa.pl/
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2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 
potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w § 6 
ust. 2 pkt 1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych usług w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –            
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ponadto Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego 
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2. 

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa                   
w § 6 ust. 2 pkt 2, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające,               
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Podmioty, których potencjałem wykazuje się Wykonawca  

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.  

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 6, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                     
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokumenty, które określają: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, musi na wezwanie Zamawiającego przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione w ust. 3. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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Wykonawcy zagraniczni 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  

2) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert w Postępowaniu.  

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 
10 stosuje się. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, 
składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się. 

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

15. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 12 ust. 
5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 683), zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. Oświadczenie powinno być złożone w formie elektronicznej i 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. 

Forma oświadczeń i dokumentów 

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 
3, 4, 9-13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4, 9, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 
są one aktualne. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

§ 8. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE  

POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej także „Platformą”, 
z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca zapoznał się 
i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl” i „Regulaminu 
platformazakupowa.pl” (który jest uzupełnieniem ww. Instrukcji), udostępnianych przez Zamawiającego na 
Platformie. 

3. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne 
będą na Platformie, w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. https://www.polregio.pl/ 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Daniel Michaluk: 

                tel. +48 691 225 076; e-mail: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl 

5. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy można się kontraktować z Centrum 
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.  

Wymagania techniczne 

6. Limit objętości plików w zakresie całej oferty (wraz z załącznikami) wynosi 1GB przy maksymalnie 20 plikach. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na Platformę. 

8. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w „Instrukcji dla wykonawców platforma zakupowa.pl”, link do której został zawarty w miejscu 
publikacji SIWZ. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy złożenia oferty)  

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie.   

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
oznaczeniami Postępowania określonymi w § 2 ust. 1 (numer i nazwa Postępowania). 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo 
przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Natomiast w przypadku 
przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

12. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku niedziałania Platformy, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zakresie awarii na adres: maciej.karczewski@p-r.com.pl. 

https://platformazakupowa.pl/
about:blank
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://www.polregio.pl/
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – z uwzględnieniem zmian zawartych odpowiednio w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. poz.1991) zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U. poz. 1993) zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Złożenie oferty, otwarcie ofert i wezwanie do złożenia dokumentów 

14. Wymagania dotyczące złożenia oferty zostały zawarte w § 11, a informacje o otwarciu ofert – w § 12. 

15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia – w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w wyznaczonym  
terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 7 ust. 3 i 4.  

§ 9. 
WADIUM 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych 
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Santander Bank Polska S.A. 
numer konta: 55 1090 1375 0000 0001 3348 0668 

5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa  
w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy wadium w 
formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie 
składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zgodnie z § 8  oraz będzie zawierała co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela; 

2) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi 
(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, 
gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

c) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

d) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia, zgodnie z § 8, zawierającego oświadczenie 
Zamawiającego o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w punkcie 2; 
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4) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą 
wskazanym w SIWZ). 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej w ust. 2, 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

8. Czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie wskazanego 
terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, 
jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna. 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem ust. 14 oraz 15. 

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 10 i z zastrzeżeniem ust. 14 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium 
na wniosek Wykonawcy: 

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) który zostanie wykluczony z Postępowania; 

3) którego oferta zostanie odrzucona. 

13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 10. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 



 11 

 

5. Komunikacja w sprawach określonych w niniejszym paragrafie odbywa się zgodnie z § 8. 

§ 11. 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 

1) JEDZ; 

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5-7 – jeśli dotyczy; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała 
osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy 
dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności); 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania 
Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp); 

5) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) – jeśli dotyczy. 

4. Do danych zawierających dokumenty tekstowe należy stosować format .doc, .docx, .xls, .xlsx, lub .pdf. Sposób 
złożenia oferty (wraz z załącznikami), w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji, o której mowa w 
§ 8 ust. 7. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 8 ust. 8. W przypadku przedłożenia 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na 
podstawie ustawy Pzp i innych przepisów a także w sposób legalny ujawnione. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Platformy, w sposób opisany w instrukcji, o której mowa w § 8 ust. 2.  

7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

8. Ze względu na konieczność zachowania integralności danych zawartych w ofertach składanych przez 
wykonawców w postaci dokumentów elektronicznych, wszelkie ewentualne zmiany w jej treści dokonywane 
przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert winny skutkować złożeniem nowej oferty. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

10. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia.  Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o 
umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 
których Wykonawca polega na zasadach określonych w § 6 ust. 6, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo 
Pełnomocnika Wykonawców (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę zgodnie z art. 23 ustawy 
Pzp). 
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§ 12. 
OTWARCIE OFERT 

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godziny 10:00 na Platformie. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Platformie.  

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się na godz. 10:30 
w dniu określonym w ust. 1 u Zamawiającego pod adresem: ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok, pokój 206. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

§ 13. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wszystkich świadczeń realizowanych w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia (umowy). 

3. Cenę oferty należy obliczyć posługując się tabelą zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wycena prac, o których 
mowa w kol. 3 ww. tabeli, służy ustaleniu ceny oferty, stanowiącej maksymalną wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy. Prace te zostaną zrealizowane jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania 
przez Zamawiającego.  

4. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu 
ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika 
z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

§ 14. 
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium 
oceny ofert (waga 100 %). 

2. W kryterium „cena” punkty będą liczone zgodnie z następującym wzorem: 

Cena  oferty  
z najniższą ceną 

   ----------------------------------- x 100 punktów = liczba punktów badanej oferty  

Cena oferty badanej 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która otrzyma najwyższą sumę 
punktów obliczoną  zgodnie z ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
fakt złożenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w 
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wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Działając na podstawie art. 24a ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w Postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawieniu 
wyżej wymienionych omyłek. 

§ 15. 
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawrze Umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w Postępowaniu 
zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 

1) przekazanie umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (tj. na podstawie 
art. 23 ust. 1 ustawy Pzp); 

2) wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności 
wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa); 

3) przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem § 17 ust. 6. 

§ 16. 
WZÓR UMOWY 

Wzór Umowy został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ.  

§ 17. 
 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach 
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 
roszczeń z tytułu kar umownych.  

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału 
dokumentu na adres "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Podlaski, ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok,  pokój 
nr 206. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia. Z jego treści musi wynikać, że 
wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz w terminie co najwyżej 21 dni 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zaś terminy ważności zabezpieczenia winny gwarantować 
wypłatę zgodnie z terminem zwrotu zabezpieczenia określonym w ust. 5. 

§ 18. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 
przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 

§ 19. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający unieważni Postępowanie, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu Postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 

4. Zgodnie z art. 131 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w Postępowaniu jest 
Zamawiający, tj. "Przewozy Regionalne" sp. o.o. Oddział Podlaski ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok;  

2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/;  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z Postępowaniem;  

                                                 
1

 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: 

Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków zarządu. 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
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4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;    

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia Postępowania,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych2;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO3;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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2

 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3

 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego 

OFERTA  

"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. 

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1 

Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku 

ul. Kopernika 60; 15-397 Białystok 

 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 Oferujemy wykonanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Wykonanie czynności 
piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma nr SA105-103 i typu 
215M nr SA108-007” (postępowanie nr PRTL3-251-01/2019), zwanego dalej „Postępowaniem”, za cenę zawartą w wierszu    
3 kol. G poniższej tabeli, obliczoną zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej                          
w przedmiotowym postępowaniu, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

Lp. Nr  

autobusu 
szynowego 

Cena czynności 
piątego poziomu 
utrzymania (P5), 
wraz z pracami 

dodatkowymi, o 
których mowa w cz. 

II A i  II B (z 
wyłączeniem pkt 42) 

Załącznika nr 1 do 
Umowy (wzór w 

Załączniku nr 6 do 
SIWZ) oraz 
wszystkich 

pozostałych 
świadczeń 

Wykonawcy 
wymaganych w 

Umowie 
 

[netto w PLN] 

Cena prac 
dodatkowych, o 

których mowa w cz. 
II B pkt 42 Załącznika 

nr 1 do Umowy 
(wymiana kół 

monoblokowych i tarcz 
hamulcowych) [netto 

w PLN] 

Wartość  
 netto 

[w PLN] 
 

Wartość  
podatku VAT 

[w PLN] 

 

Wartość 

 brutto 

[w PLN] 

    C+D  E + F 

A B C D E F G 

1. SA105-103      

2. SA108-007      

3. 
CENA OFERTY  

(suma wierszy 1 i 2) 
 

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się SIWZ, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania 
ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: 
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120 000,00 PLN w formie ……………………………..…………………………………………………………………… 

5) Oświadczamy, iż załączyliśmy w odrębnym pliku/plikach, w załączeniu do niniejszej oferty, informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu przedkładamy – zgodnie z 
dyspozycją art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych –  wyjaśnienia, poprzez które wykazujemy, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 4 

6) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:5 

……………………………………………….……………………………………………………… 
nazwa (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji 

7) Oświadczamy, że wadium należy zwrócić na rachunek bankowy 6 

nr ……………………………………………………………, nazwa banku ……………………………………………………………… 

8) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego 
postępowania: 

imię i nazwisko ……………………………………………… tel. …………………….…..….…e-mail ……………….........………… 

9) Oświadczamy, że wybór naszej oferty 7 

•7 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

•7 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………….…….8 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość 

netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....9 zł. 

10) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO10 wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu, a w tym składania w nim wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a w przypadku podpisania 
umowy o zamówienie publiczne jej wykonania.  

11) Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……….. ponumerowanych stron.  

 

 

 

 

……..............................., dnia .............................    ………………………………………........... 

                         (podpis osoby/osób upoważnionej/ych)
           

 

                    

 
 
 

                                                 
4

 Należy usunąć bądź skreślić, jeśli oświadczenie to nie dotyczy.  
5

 Należy wypełnić, jeśli dotyczy. 
6

 Dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza. 
7

 Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy. 
8

 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 
9

 Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
10

 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
 

 
   
  ………………………………….. 
    pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
                                                                                          OŚWIADCZENIE * 
 
 
 
Działając w imieniu i na rzecz:  
 
……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………… 
(nazwa Wykonawcy) 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Wykonanie czynności 
piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma nr SA105-
103 i typu 215M nr SA108-007” (postępowanie nr PRTL3-251-01/2019), prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano prawomocnego 
wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
 
 
 
……............................, dnia .................................................. 
 
 
       …………................................................... 
         (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
 
 
 
* W przypadku wydania wyroku lub decyzji, o których mowa powyżej, Wykonawca dostarcza dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

 
 

 
 
………………………………….. 
 pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
                                                                        OŚWIADCZENIE  
 
 
 
Działając w imieniu i na rzecz:  
 
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………  
                                                               (nazwa Wykonawcy) 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Wykonanie czynności 
piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma nr SA105-
103 i typu 215M nr SA108-007” (postępowanie nr PRTL3-251-01/2019), prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano orzeczenia tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
 
 
 
 
 
……........................., dnia ...................................... 
 
 
........................................................... 
(podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu usług 
 

 
 
.………………………………….. 
  pieczęć Wykonawcy 
 
 
WYKAZ USŁUG  
sporządzony w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 SIWZ w postępowaniu            o 
udzielenie zamówienia pod nazwą „Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami 
dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma nr SA105-103 i typu 215M nr SA108-007” (postępowanie nr 
PRTL3-251-01/2019) 
 
 

Lp. Przedmiot umowy 
Wartość umowy 

brutto 
Data realizacji umowy 

Nazwa i siedziba podmiotu, 
na rzecz którego umowa 

została wykonana 

1.  

 

  

2.  

 

  

 
 
 
 
 
W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że powyższe zamówienie zostało wykonane należycie. 
 
 
 
 
……................................, dnia ..........................                  ....................................... 
                                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
 
                                                                          OŚWIADCZENIE  
                    O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Wykonanie czynności 
piątego poziomu utrzymania (PU5), wraz z pracami dodatkowymi dla autobusów szynowych typu 213Ma SA105-103 
i typu 215M SA108-007” (postępowanie nr PRTL3-251-01/2019), prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, niniejszym, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986), oświadczam, że: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 
 
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp /*; 
należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z  następującymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu/*: 

 
1) ………………………………... 

 
2) ………………………………... 

 
 
 
 
 
……..................................., dnia ..................................             ......................................................... 
                                                                                                             (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
  
 
 
/* niepotrzebne skreślić.  
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Oświadczenie składa się w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w § 12 ust. 5 SIWZ.  
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                                                                                                                                Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy 
 
                                                                   UMOWA NR CRU-K/Bi/    /2019 
                                                                     

NA WYKONANIE CZYNNOŚCI PIĄTEGO POZIOMU UTRZYMANIA (P5) WRAZ Z PRACAMI DODATKOWYMI DLA 
AUTOBUSÓW SZYNOWYCH TYPU NR 213Ma SA105-103 I TYPU 218M NR SA108-007 

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych  
w Białymstoku, w dniu ……………………………………………………. r., pomiędzy: 
 
"Przewozy Regionalne" sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, zarejestrowaną 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031521 prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 5262557278, REGON: 017319719, 
kapitał zakładowy: 1 540 606 500,00 PLN, Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku, ul. Kopernika 60, 15-397 
Białystok, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Janina Zyta Wilczewska - Dyrektor 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej  
 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie 
„Stroną”. 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy, słownik 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi 
dla autobusów szynowych o numerach (zwanych dalej „Autobusami szynowymi” lub „Pojazdami”): 

1) SA105-103 (o numerze EVN 95 51 2 710 007-6); 

2) SA108-007 (o numerach EVN 95 51 2 720 041-3, 95 51 2 720 042-1); 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca udziela zgody na realizację we własnym zakresie przez Zamawiającego poziomów utrzymania od 
P1 do  P3 włącznie , z zachowaniem gwarancji na pojazd. 

4. Pojęcia użyte w Umowie wielką literą należy rozumieć poprzez następujące definicje: 

1) Dni robocze – dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) Komisarz Odbiorczy – pracownik Zamawiającego upoważniony do dokonywania wszelkich odbiorów, 
o których mowa w Umowie; 

3) Pojazd/Autobus szynowy – zgodnie z definicją w ust. 1; 

4) Umowa – niniejsza umowa; 

5) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.); 

6) Właściciel Pojazdów – Urząd Marszałkowski. 

 
§ 2. 

Terminy obowiązujące Strony 

1. Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem Umowy wraz ze wszystkimi świadczeniami niezbędnymi do 
ich ukończenia w zakresie danego Pojazdu w terminie 145 dni od dnia przekazania pojazdu potwierdzonego 
stosownym protokołem Zamawiający dokona przekazania Pojazdów dla Wykonawcy w okresie: 

1) SA105-103, do 5 dni od podpisania Umowy; 

2) SA108-007, do 5 dni od podpisania umowy. 

2. Przekazanie pojazdów do naprawy na podstawie protokółów zgodnych z instrukcją Pt-5. 

3. Transport pojazdów do naprawy i z naprawy na terytorium RP staraniem Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie odbioru pojazdu po naprawie co najmniej na 24 
godziny przed tym terminem. Dzień odbioru musi być Dniem roboczym, a godzina odbioru musi się zawierać w 
przedziale od godz. 9:00 do 14:00. 

5. Za datę wykonania naprawy w zakresie danego pojazdu uważa się datę podpisania przez Komisarza 
Odbiorczego protokołu, który jest zgodny z wzorem zamieszczonym w DSU i potwierdza wykonanie naprawy 
będącej przedmiotem naprawy. 

6. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów, powodujące opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu usług 
będących przedmiotem Umowy, nie skutkuje naliczaniem kar umownych, które dotyczą danego zakresu przez 
taką liczbę dni, o jaką Zamawiający przekroczył dany termin. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy do przedłożenia do weryfikacji 
Zamawiającego (pod kątem zgodności z Umową) projektów systemów i zastosowanych rozwiązań wraz  
z dokumentacją techniczną w zakresie prac dodatkowych.  Zamawiający przekaże swoje uwagi lub akceptację 
ww. dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tej dokumentacji. W przypadku uwag 
Zamawiającego Wykonawca poprawi dokumentację i przekaże ją Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych 
od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca opracuje projekt zmian do DSU wraz oceną ich znaczenia i przekaże ją Zamawiającemu  
w terminie wykonania usługi (naprawy). 

9. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia wsparcia technicznego, o którym mowa w pkt 29.2 pkt. 13 Zał.  
Nr 1 do Umowy oraz dla pozostałych systemów zamontowanych na naprawianych pojazdach; 

 
§ 3. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy następujących 
Podwykonawców ……………………………………. w części (zakresie) ……………………………………………11 

2. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania w Ofercie takiej 
części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie; 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez 
Podwykonawcę. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana,  o której mowa                      
w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

§ 4. 
Odbiór komisaryczny 

 
Wykonawca będzie kierował wnioski o dokonanie odbiorów komisarycznych, w tym 
międzyoperacyjnych, bezpośrednio do Naczelnika Odbiorów Komisarycznych na adres e-mail: 
zygmunt.dzierzawa@p-r.com.pl, który nadzoruje wykonanie odbiorów komisarycznych. Odbiory komisaryczne,      
o których mowa w niniejszym paragrafie, muszą być realizowane zgodnie z Uchwałą Nr 441/2013 z dn. 19.11.2013 
r. oraz muszą odbyć się w okresie do 5 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku, chyba że strony ustalą 
inaczej. Dniem powzięcia przez Zamawiającego informacji o konieczności dokonania odbioru jest dzień wpłynięcia 
tej informacji na wskazany powyżej adres e-mail do godziny 14.00. 

 
§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

                                                 
11

 Postanowienie zostanie uzupełnione na podstawie deklaracji Wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

mailto:zygmunt.dzierzawa@p-r.com.pl
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie postanowieniami Umowy oraz z dokumentami 
wymienionymi w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia specyfikacji odzysku złomu w trakcie wykonywania usługi dla 
Pojazdu. Specyfikacja powinna być zatwierdzona pod względem merytorycznym i materiałowym przez 
Komisarza Odbiorczego zgodnie ze wzorem załącznika nr 2,  dołączone do protokołu odbioru  i przesłane łącznie 
z fakturą. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie zwróci złom Zamawiającemu do jego 
siedziby w terminie realizacji Umowy. 

3. Pojazd i jego elementy składowe w trakcie realizacji usługi podlegają odbiorom przez Komisarza Odbiorczego 
według zasad i w zakresie przewidzianym obowiązującymi instrukcjami i dokumentami, wymienionymi  
w Załączniku nr 1 do Umowy.  

4. Podstawą uznania odbioru wyszczególnionych prac jest protokół zgodny z DSU podpisany przez Komisarza 
Odbiorczego Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wypełnienie protokołów jedynie w części dotyczącej 
odbieranych podzespołów.  

5. Podstawą do uznania piątego poziomu utrzymania za wykonany jest zgodność parametrów wszystkich 
zespołów, podzespołów i części naprawianych Autobusów szynowych z parametrami określonymi  
w  Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru oraz Dokumentacji Systemu Utrzymania dla danego poziomu 
utrzymania, potwierdzona przez Komisarza Odbiorczego w zakresie przewidzianym obowiązującymi 
instrukcjami i dokumentami, wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Komisarzowi Odbiorczemu wszelkiej dokumentacji technicznej 
i technologicznej (w tym konstrukcyjnej i naprawczej), z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej oraz 
tajemnicy handlowej, którą uzna za niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności odbiorczych.  

7. W przypadku wykonywania usług w miejscu znajdującym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) koszty odbiorów dokonywanych przez Komisarza Odbiorczego obciążają Wykonawcę; do kosztów tych 
zalicza się: koszty przejazdu pociągiem do miejsca odbioru i powrót do Polski (2 klasa), koszty przejazdów 
komunikacją miejską w miejscu odbioru, noclegi (nie niżej niż standard hotelu 3-gwiazdkowego) oraz 
należnych diet (według przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce); 

2) Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów, za wyjątkiem odbioru skutkującego podpisaniem protokołu 
odbioru autobusu szynowego, przez odpowiednie komórki kontroli Wykonawcy potwierdzone stosownymi 
dokumentami. Każdorazowo, na odbiór dokonywany przez komórki kontroli Wykonawcy powinien wyrazić 
pisemną zgodę Zamawiający (dopuszcza się formę e-mail). 

 
§ 6. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy netto …. zł12.  

2. Za prawidłowe wykonanie usług będących przedmiotem Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości: 

1) ……………… zł netto powiększone o należny podatek VAT – w zakresie czynności piątego poziomu 
utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi, o których mowa w cz. II A i  II B (z wyłączeniem pkt 42) 
Załącznika nr 1 do Umowy oraz wszystkich pozostałych świadczeń Wykonawcy wymaganych w Umowie – 
wykonanych dla pojazdu SA105-103; 

2) ……………… zł netto powiększone o należny podatek VAT – w zakresie czynności piątego poziomu 
utrzymania (P5), wraz z pracami dodatkowymi, o których mowa w cz. II A i  II B (z wyłączeniem pkt 42) 
Załącznika nr 1 do Umowy oraz wszystkich pozostałych świadczeń Wykonawcy wymaganych w Umowie – 
wykonanych dla pojazdu SA108-007; 

3) ……………… zł netto powiększone o należny podatek VAT – w zakresie prac dodatkowych, o których mowa 
w cz. II B pkt 42 Załącznika nr 1 do Umowy (wymiana kół monoblokowych i tarcz hamulcowych) 
wykonanych dla pojazdu SA105-103 – w przypadku akceptacji konieczności wykonania tych prac przez 
Zamawiającego; 

4) ……………… zł netto powiększone o należny podatek VAT – w zakresie prac dodatkowych, o których mowa 
w cz. II B pkt 42 Załącznika nr 1 do Umowy (wymiana kół monoblokowych i tarcz hamulcowych) 
wykonanych dla pojazdu SA108-007 – w przypadku akceptacji konieczności wykonania tych prac przez 
Zamawiającego. 

                                                 
12 Cena netto oferty. 
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3. Podstawą wystawienia faktury w zakresie realizacji usług jest w wykonanie wymaganego przez Zamawiającego 
zakresu wszystkich wymaganych usług będących przedmiotem Umowy w zakresie danego Pojazdu, 
potwierdzonego podpisaniem przez Strony, protokołu odbioru, zgodnego z DSU. 

4. Rozliczenia między Stronami odbywać będą się w walucie polskiej. 

5. Należność za realizację przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej przelewem w terminie 30 dni 
od daty otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr......................................................., 
a w przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia 
podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku 
bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu do Umowy. W przypadku, gdy rachunek 
bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg 
terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia zamawiającemu oświadczenia, o którym 
mowa powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze numeru Umowy Zamawiającego oraz nazwy komórki 
organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy (PROU). 

7. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy termin płatności danej faktury przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
za fakturę nastąpi w najbliższym Dniu roboczym następującym po dniu wymagalności tej faktury. 

9. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody 
Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez 
uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy,  
a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych. 

11. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne  
i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną 
 z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy 
 z kwoty przysługującej Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

13. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1   
uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 

14. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 7. 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, osobiście. Powyższe 
wymaganie dotyczy również wszystkich podwykonawców. W przypadku gdyby wymaganie to było niemożliwe do 
spełnienia ze względów organizacyjnych, obowiązują postanowienia zawarte w odniesieniu poniżej.13 

                                                 
13 

 
1. W przypadku gdy Wykonawca lub podwykonawca nie może osobiście wykonywać czynności, o których mowa w § 1 ust. 1: 

1) w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w § 1 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) w trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 1: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
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§ 8. 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru autobusu szynowego SA105-103 i SA108-007, przekaże 
Zamawiającemu dokumentację techniczną w tym konstrukcyjną na wykonywane przez siebie prace 
modyfikacyjne oraz przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,            w 
szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) rozpowszechniania - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp           
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym dla celów obsługowo-eksploatacyjnych oraz wykorzystania przy 
czynnościach utrzymaniowych, kolejnych naprawach i modernizacjach w zakresie poziomu wszystkich 
poziomów utrzymania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych 
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 226). 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pełnienia czynności nadzoru autorskiego nad dokumentacją. 
Wykonawca ponadto zezwala na: 

1) wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do dokumentacji; 

2) dokonywanie zmian i poprawek w dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji potrzeb              
i wymagań Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezpłatną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego 
zamówienie wszelkich opracowań dokumentacji, w tym w szczególności skrótów, uzupełnień, włączania części 
lub całości dokumentacji do innych utworów, oraz na zmiany i modyfikacje w tekście dokumentacji i przeróbki 
wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym także zmiany wersji językowych. Wykonawca wyraża również 
nieodwołalną i bezpłatną zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z powyższych opracowań 
jak i korzystanie z nich przez osoby trzecie. 

4. Wynagrodzenie (w tym każda jego część), o którym mowa w § 5, obejmuje stworzenie i dostarczenie 
dokumentacji w umówionej postaci, przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji (w tym do 
każdej jego części) na wszelkich wymienionych  w Umowie polach eksploatacji, a także udzielenie wszelkich 
innych praw określonych w niniejszym paragrafie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia Zamawiającego przed działaniami i żądaniami osób trzecich 
wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek praw do własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub 
patentowych dotyczących dokumentacji. W przypadku skierowania sprawy przeciwko Zamawiającemu na drogę 
sądową, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w szczególności odszkodowania 
oraz koszty pomocy prawnej.   

6. W przypadku, gdy dokumentacja będzie obciążona wadami prawnymi, Wykonawca będzie występował na 
własny koszt, w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, o ile 
takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, 
prawo autorskie lub znak towarowy, w związku z używaniem dokumentacji przez Zamawiającego lub osobę, na 
rzecz której Zamawiający zbył dokumentację. 

                                                 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości: 
1) 50 zł w przypadku niedostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie określonym w wezwaniu 

Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia; 
2) 500 zł w przypadku oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w § 1 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, za każdy przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas 

kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 
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7. Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego używania 
i rozporządzania dokumentacją obciążoną wadami prawnymi lub zastąpić dokumentację innym produktem, 
nienaruszającym powyższych praw, lub zmienić dokumentację w taki sposób, że przestanie on naruszać 
powyższe prawa. Dostarczony zamiennie produkt będzie spełniał wymagania Zamawiającego w stopniu nie 
mniejszym, niż dokumentacja podlegająca wymianie. 

8. Prawa autorskie, o których mowa w ust. 1, nie mają charakteru czasowego lub periodycznie odnawialnego 
i nie podlegają wypowiedzeniu przez Wykonawcę ani inny podmiot trzeci i nie są ograniczone terytorialnie. 

 
§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwotę ………………………… złotych (słownie: ) 
w formie w formie …………………………..        . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zrealizowania Umowy i uznania przez 
Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu, zastosowanie mają przepisy art. 147 – 
151 Ustawy Pzp. 

§ 10. 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na całe Pojazdy (rozumianej także jako 
gwarancji na poszczególne elementy, zespoły, podzespoły, części oraz ich oprogramowanie), udziela rękojmi na 
każdy Pojazd, na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

2. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, zabudowanych w Pojeździe, Wykonawca udziela gwarancji na 
bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż gwarancja podana w 
ust. 1. W sytuacji, kiedy w Pojeździe przekazanym przez Zamawiającego będą znajdowały się podzespoły 
posiadające gwarancję producenta, Zamawiający dokona wyboru gwarancji korzystniejszej (dłuższej) spośród 
gwarancji producenta i gwarancji, jaką oferuje Wykonawca po wykonaniu usług będących przedmiotem 
Umowy. 

3. Niezależnie, od gwarancji na pojazd, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca udziela 
gwarancji jakości na: 

1) trwałość powłok lakierniczych – 60 miesięcy; 
2) perforacja i zabezpieczenie antykorozyjne poszycia pudła każdego z Pojazdów – 60 miesięcy; 
3) ramy wózków – 60 miesięcy; 
4) zestawy kołowe – 60 miesięcy; 
5) łożyska osiowe – 60 miesięcy; 
6) oprogramowanie pojazdu – 120 miesięcy; 
7) bezawaryjna praca naprawianych pojazdów – 24 miesiące; 

4. Zespół, podzespół lub element, który w okresie gwarancji ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu (z innych przyczyn 
niż wyłączna wina Zamawiającego), Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie wymienić na nowy, na własny 
koszt. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za skutki i następstwa awarii Pojazdu, powstałe  
w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonanych usług, w tym 
zastosowaniem niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii. 

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź rękojmi, wady w działaniu Pojazdu 
lub jego zespołów, podzespołów i elementów Zamawiający powiadamia pisemnie (e-mail) Wykonawcę, aby 
w terminie umożliwiającym dojazd do uszkodzonego Pojazdu - nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
powiadomienia, dokonać ustaleń dotyczących zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a w przypadku zasadności 
zgłoszenia podjąć wszelkie czynności zmierzające do szybkiego i sprawnego usunięcia wady lub uszkodzenia 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili 
dokonania ustaleń dotyczących zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, bądź w terminie uzgodnionym przez 
Strony. 

8. Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo do usunięcia wad/usterek powstałych                             
w okresie gwarancji we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie usunie 
wad/usterek pojazdu w terminie określonym w ust. 7. 
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9. Naprawę gwarancyjną uważa się za wykonaną z chwilą zgłoszenia Użytkownikowi przez Wykonawcę gotowości 
do przekazania Pojazdu do użytku, jeżeli przedstawiciele Stron stwierdzą następnie likwidację  wady lub awarii. 
W przeciwnym razie naprawa gwarancyjna uważana jest za wykonaną z chwilą takiego kolejnego zgłoszenia o 
gotowości do przekazania Pojazdu do użytku, po którym przedstawiciele Stron stwierdzą likwidację wady lub 
awarii. Z naprawy sporządzany jest protokół podpisany przez obie Strony.  

10. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że uszkodzenie 
Autobusu szynowego lub jego części w okresie gwarancyjnym nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego na 
skutek niewłaściwej eksploatacji. 

11. Czas wyłączenia z ruchu Autobusu szynowego, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w tym powypadkowych  
w okresie gwarancji po naprawie P5, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 
wykonaną naprawę P5. 

12. Wykonawca będzie prowadził trwałe znakowanie lub plombowanie niektórych zespołów, podzespołów 
 i części autobusów szynowych będących w naprawach pozwalające na ich identyfikację przez cały okres ich 
eksploatacji w okresie gwarancji po wykonaniu czynności piątego poziomu utrzymania. 

13. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy zdjąć plomby z maźnic w okresie gwarancji w przypadku 
konieczności wykonania przeglądu  lub reprofilacji zestawu kołowego i założyć własne (jednostki wykonującej 
przegląd lub reprofilację). Powyższe nie powoduje utraty gwarancji. Przed wykonaniem przeglądu lub 
reprofilacji Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. 

14. Podmiany znakowanych lub plombowanych zespołów, podzespołów i części, o których mowa w ust. 12 
dokonywane przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy w okresie gwarancyjnym stanowić mogą podstawę 
do nieuznania roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego, o ile udowodnione zostanie, że podmiana została 
wykonana bezpodstawnie w czasie trwania gwarancji bez zgody Wykonawcy. Przypadki sporne rozstrzygać 
będzie wspólna komisja. 

15. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji drobnych uszkodzeń Autobusu szynowego, których usunięcie nie 
przekracza 4 roboczogodzin i możliwości technicznych usunięcia ich przez Zamawiającego, uszkodzenie usuwa 
Zamawiający na koszt Wykonawcy po wzajemnym uzgodnieniu. 

16. W przypadku wystąpienia wypadku (wydarzenia) kolejowego, w którym uczestniczył autobus szynowy, którego 
ostatnią naprawę okresową wykonał Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie poinformuje (e-mail) Wykonawcę 
o tym fakcie, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora)  
w pracach komisji ustalającej przyczyny wypadku. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione, może żądać od 
Zamawiającego zwrotu kosztów przejazdu oraz wynagrodzenia pracowników serwisu. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie 24 miesięcy na  
wykonane  prace oraz 48  miesięcy na  malaturę  pojazdu 

19. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zgodę na wykonywanie przeglądów okresowych Poziomu P1- P3 włącznie, 
zachowując gwarancję na Autobusy szynowe. 

 
§11. 

Kary umowne 

1. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,  Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia wykonania naprawy danego Pojazdu . 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 10 ust. 7                                 
i wyłączenia Pojazdu z eksploatacji na czas naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne                              
w wysokości 0,3% wartości netto wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy 
gwarancyjnej danego Pojazdu, liczony do dnia rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu naprawy gwarancyjnej danego Pojazdu. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto , o którym mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji , o której mowa w § 2 
ust. 6 i 7 Umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 Umowy  za każdy dzień niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt II opisu zamówienia ppkt 
29.2  poziomu punktualności ust. 12  Zał. Nr 1 do Umowy 
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6. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zgodnie z § 15 ust. 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1. 

7. Odstąpienie  od Umowy dotyczy niewykonanej części Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy może być 
zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dnia od zdarzenia będącego podstawą do odstąpienia od 
umowy. 

8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 12. 

Zasady komunikowania się Stron 
1. Każda ze Stron ustanowi swoich przedstawicieli, którzy będą upoważnieni do podejmowania czynności 

związanych z realizacją Umowy, zgodnie z pełnomocnictwem. 
2. Przedstawiciele Stron nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron 

wynikające z Umowy, a w szczególności nie są umocowani do reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian 
do Umowy.  

3. Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją Umowy, Strony upoważniają: 
1) Wykonawca: 
2) Zamawiający:  

4. Wyznaczeni przedstawiciele będą do stałej dyspozycji drugiej Strony podczas realizacji Umowy. 
5. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia innych postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia 

powinny być przesłane za pośrednictwem kuriera, listu poleconego, poczty elektronicznej lub faksu. 
6. Aktualne adresy Strony podały na wstępie Umowy. Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli jest 

przyjęte bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej) lub poczty kurierskiej 
listem poleconym, jak też zwrócone przez operatora publicznego (Pocztę Polską) po dwukrotnej awizacji listu z 
powodu odmowy przyjęcia. 

7. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres drugiej Strony 
uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.  

8. Zmiana wyznaczonego przedstawiciela Strony musi być zgłoszona drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 
nieważności. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 

 
§ 13. 

Poufność 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się względem drugiej Strony do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419). 

2. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, w tym także 
nieupoważnionym pracownikom: 
1) sposobu realizowania Umowy; 
2) informacji i danych, które Strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na 

sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu  
i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia 
nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz; zasadą 
poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy. 

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej, wymagać będzie każdorazowo 
pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło 
w wyniku naruszenia postanowień Umowy.  

4. Obowiązek zachowania poufności przewidziany w ust. 1-3 obowiązywać będzie bezterminowo.  
5. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały 

ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu 
kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

6. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania Umowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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§ 14. 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego  (dalej: 
pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu 
wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane 
osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez 
Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w 
związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy                           
(pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca 
niniejszą Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw  i obowiązków Stron 
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy                         
i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, 
współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.  Udostępnienie ma 
charakter jednorazowy.  

3. Podmiot udostępniający dane oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla realizacji 
zawartej Umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich administratorem  
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie 
obowiązki administratora danych osobowych. 

5. Strony zobowiązują się:  
1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich 

obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na Stronach jako administratorach 
danych osobowych,  

2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony danych osobowych, 
informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne 
czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony, 

3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli naruszenie to 
może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.  
Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej: na adres e-mail Wykonawcy ……......……..........………. oraz na adres e-
mail      Zamawiającego ……………..............……...…….. zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę 
normy bezpieczeństwa haseł i przekazane drugiej Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-
mail.  

§ 15. 
Zmiany Umowy 

1. Zamawiający, stosownie do art. 144 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy, wyłącznie  
w zakresie dopuszczalnym przepisami ww. ustawy, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do Umowy, w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia potrzeby zmiany Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne, 
niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia i pozostające poza kontrolą Stron sytuacje i zdarzenia, takie w 
szczególności jak wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze, strajki, zamknięcia zakładów itp., atak 
terrorystyczny, katastrofa, katastrofa w komunikacji, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemia oraz inne 
kataklizmy i ograniczenia nałożone na mocy czynności prawnych rządu lub innych władz. Pojęcie Siły wyższej 
nie obejmuje zjawisk atmosferycznych związanych z daną porą roku, w tym w szczególności występujących 
w porze zimowej;  

2) nastąpią zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych Pojazdu 
na parametry bardziej nowoczesne lub technicznie lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego. 

 
§ 16. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed przystąpieniem do realizacji umowy zapoznał się z aktualnym stanem 
technicznym pojazdu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
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3. Zamawiający może według swojego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić 
od Umowy lub jej części bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku istotnego naruszenia 
przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w przypadku: 

1) przekroczenia terminów realizacji, o których mowa w § 2 ust. 1; 
2) niewykonania lub nienależytego wykonania usług opisanych w § 1. 

Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie -
uzasadniającej odstąpienie.  
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 

Kodeksu cywilnego i Ustawy Pzp. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu Umowy; 
2) Załącznik nr 2 – Wzór zestawienia odzyskanych części, podzespołów lub zespołów; 
3) Załącznik nr 3 – Wzór Druku reklamacji R1; 
4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu potwierdzającego usunięcie usterek zgłoszonej naprawy reklamacyjnej; 
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                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Umowy nr …..........………… 
 
 

Opis przedmiotu Umowy 
I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5), wraz z pracami 
dodatkowymi dla 2 autobusów szynowych o numerach: 

1) SA105-103 (o numerze EVN 95 51 2 710 007-6. Rozpoczęcie prac do 5 dni od podpisania umowy. 
2) SA108-007 i numerach EVN 95 51 2 720 041-3, 95 51 2 720 042-1. Rozpoczęcie prac do 5 dni od podpisania 

umowy. 
 
II. Opis zamówienia 
A) Prace zakresu stałego piątego poziomu utrzymania  
Wykonawca zobowiązuje się w stałym zakresie piątego poziomu utrzymania autobusów szynowych serii SA105 i 
SA108 wykonać wszystkie prace w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń oraz „Instrukcji  
o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5, a ponadto wykonać następujące prace:  
1. Malowanie wykonać z zastosowaniem wzoru i kolorystyki przedstawionej na stronie internetowej właściciela 

pojazdu www.wrotapodlasia.pl. Zamieścić wszystkie oznaczenia pojazdu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

2. Po malowaniu powierzchnie pokryć powłoką antygraffiti o zwiększonej odporności na ścieranie, odpornej 
na działanie czynników atmosferycznych;   

3. Podczas malowania pudła Pojazdu okna i drzwi oraz poręcze należy zdemontować, uszczelki w oknach i drzwiach 
wymienić na nowe; 

4. Po pomalowaniu pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na bocznych powierzchniach pudła 
herbu i loga Województwa Podlaskiego dostępnego na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl ;  

5. Wykonać remont kapitalny silników spalinowych stanowiących napęd naprawianych autobusów, przedstawić 
zakres wykonanych prac z wyszczególnieniem wymienionych/naprawionych elementów. 

6. Wymienić na nowe fotele pasażerskie. Fotele (stałe i uchylne) tapicerowane wandaloodporne,  
z zagłówkami, podłokietnikami, z ergonomicznym stolikiem, wyposażone w wymienne pokrowce pod głowę. 
Mocowanie foteli do ściany bocznej pojazdu, należy zachować dotychczasowe rozmieszczenie foteli. Kolorystykę 
foteli należy uzgodnić z Zamawiającym i Właścicielem pojazdu.     

7. Wykładzinę podłogową wymienić na nową z zachowaniem jednolitej kolorystyki  
i wzoru, wzór i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym. Zastosowane materiały powinny posiadać wszelkie 
certyfikaty i atesty wymagane dla zastosowania w pojazdach kolejowych. 

8. Odkamienianie i płukanie zbiorników wody oraz instalacji wodnej układu sanitarnego; 
9. Do izolacji zbiorników wody oraz instalacji wodnej układu sanitarnego, zastosować materiał termoizolacyjny 

zapewniający bezawaryjną eksploatację w warunkach zimowych. Ponadto zapewniający ochronę instalacji do 4 
godzin w temperaturze   - 20°C w pojeździe pozbawionym zasilania; 

10. Przeprowadzić próby szczelności pudła oraz okien autobusu (tzw. deszczowanie);  
11. Wykonanie prób i badań wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, przewidzianych 

właściwymi przepisami polskiego Transportowego Dozoru Technicznego (TDT);  
12. Wymiana na nowe wszystkich normaliów, rozumianych jako elementy połączeń rozłącznych zespołów 

 i podzespołów taboru, które podlegają demontażowi i nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania, tj.: 
podkładki, śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, zawleczki, sworznie, pierścienie uszczelniające (tzw. 
simeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. oringi), pozostałe uszczelnienia, pierścienie 
osadcze sprężyste (tzw. segery); 

13. Dostosować platformy wjazdowe dla osób niepełnosprawnych na wózkach ( do wysokości peronów od 0,38m 
do 0,76m nad główką szyny); 

14. Przystosować naprawiane pojazdy do eksploatacji w trakcji wielokrotnej ze sobą. Poprawność współdziałania 
wszystkich systemów sprawdzić w czasie jazdy sprzęgniętych ze sobą naprawionych pojazdów. Jazdę 
przeprowadzić na odcinku co najmniej 100 km. Jazda na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, wyniki 
przeprowadzonej jazdy potwierdzić stosownym protokołem; 

http://www.wrotapodlasia.pl/
http://www.wrotapodlasia.pl/
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15. Powinny być wykonane wszystkie prace dodatkowe, nie wyszczególnione w Umowie jeżeli zajdzie konieczność 
ich wykonania w celu spełnienia warunków określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (w tym w 
szczególności warunków bezpieczeństwa) umożliwiających wystawienie przez Komisarza Odbiorczego 
świadectwa sprawności technicznej pojazdu; 

B). Prace dodatkowe do wykonania w trakcie naprawy P5 
1. Montaż zasilaczy buforowych, które po podłączeniu zasilania zewnętrznego 230V pozwolą na: 

−  ładowanie akumulatorów; 
−  oświetlenie na pokładzie pojazdu; 
−  uruchomienie i pracę ogrzewania ;  
−  podgrzewanie zbiorników z wodą. 

Gniazda 230V zasilające zasilacze powinny być zamontowane po obu stronach pojazdu w miejscu łatwo dostępnym 
po otwarciu zewnętrznej klapy inspekcyjnej. Pojazd powinien być wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiającego 
uruchomienie silników na podłączonym zasilania 230V. 
2. Montaż  w szafach elektrycznych systemu przeniesienia napięć z jednego członu na drugi w przypadku 

uszkodzenia silnika spalinowego czyli braku ładowania; 
3. Wymiana siłowników klap inspekcyjnych zewnętrznych uniemożliwiających ich opadanie; 
4. Wyposażyć pojazdy w syreny zasilane pneumatycznie dotyczy SA108-007; 
5. Wymienić wiązki i złącza elektryczne w instalacji zespołu napędowego (silnika, przekładni głównej, przekładni 

nawrotnej) na nowe o właściwościach niepalnych, podwyższonej odporności na wpływ drgań, uszkodzenia 
mechaniczne, wysoką temperaturę, działanie olejów i warunki atmosferyczne; 

6. Wymiana wszystkich czujników przeciwpoślizgu; 
7. Wymiana podłogi w całym pojeździe; 
8. Zamontować system podgrzewania zbiorników paliwa (montaż wężownic),  
9. Wykonać klapy rewizyjne w zbiornikach paliwa, umożliwiające dostęp do smoka i jego demontaż oraz dostęp do 

systemu podgrzewania; 
10. Wymiana foteli maszynisty; 
11. Wymiana wszystkich przełączników, wskaźników parametrów pracy silników spalinowych i sterowników 

klimatyzacji na pulpitach, opisać elementy zamieszczone na pulpicie; 
12. Wymiana wszystkich przekaźników w szafach elektrycznych kabin maszynisty, elementy opisać. 
13. Wymiana rolet okiennych w kabinach maszynisty i przestrzeni pasażerskiej. 
14. Wymiana zbiorników wyrównawczych układu chłodzenia silników spalinowych w kabinach maszynisty, wraz  

z zastosowaniem innego systemu pomiaru minimalnej ilości płynu. 
15. Wymiana wszystkich przewodów i złączek w układzie chłodzenia silników spalinowych oraz w układzie wodnym 

ogrzewania. Zastosować złączki typowe, łatwo dostępne na rynku. 
16. Montaż w układzie pneumatycznym zespołów uzdatniania powietrza (osuszacza) w tym: 

−  montaż jednego zespołu uzdatniania powietrza, 
−  zespół musi posiadać funkcję samoczynnego oczyszczania filtrów głównych, 
−  zespół musi pełnić funkcję osuszacza, odpylacza i odolejacza powietrza, 
−  zespół musi być wyposażony w zawór obejściowy (tzw. by-pass), umożliwiający pracę układu   

pneumatycznego w przypadku awarii osuszacza, 
− dostęp do zespołów uzdatniania powietrza – do uzgodnienia z Zamawiającym, 

17. Wyposażenie pojazdu w rejestrator pracy nowego typu z możliwością rejestracji: wartości ciśnienia w układzie 
hamulcowym (ciśnienie w przewodzie głównym, zasilającym i ciśnienie w cylindrach hamulcowych na 
poszczególnych wózkach), napięcie baterii akumulatorów, sprawność układu przeciwpoślizgowego, sygnału 
dźwiękowego i parametrów pracy silników. Zamontowany rejestrator powinien być wyposażony w funkcję 
automatycznej aktualizacji czasu. Do rejestratora wykonawca dostarczy zapasowe kości pamięci w ilości 4 szt., 
niezbędny osprzęt i oprogramowanie do odczytu i archiwizacji danych oraz przeprowadzi szkolenie z zakresu 
budowy, obsługi serwisowej i analizy zapisanych parametrów zakończone wydaniem certyfikatu uprawniającego 
do powyższego.  

18. Montaż linek do odluźniacza hamulca postojowego w taki sposób, aby można było go wyluzować  
z poziomu peronu. 

19. Wymiana radiotelefonów nadawczo – odbiorczych, na radiotelefony przystosowane do pracy dwuzakresowej 
GSM-R; 

20. Montaż przełącznika na pulpicie maszynisty i elektrozaworów umożliwiających odcięcie  układ ogrzewania od 
układu chłodzenia silnika; 

21. Montaż systemu EDA3; 
22. Przystosowanie kabiny WC do wymogów TSI PRM (Decyzja 2008/164/WE); 
23. Poprawić wyciszenie kabiny maszynisty (między innymi wymiana okien bocznych przesuwnych) ; 
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24. Montaż głównego wyłącznika prądu dla całego pojazdu, miejsce zamontowania uzgodnić  
z zamawiającym; 

25. Dostosować oznakowania naprawianych pojazdów do aktualnych wymogów według rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz 
sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 211) oraz rozporządzenia Ministra 
infrastruktury i budownictwa z dnia 11 maja 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz.U. 2017 poz. 925), m.in. w zakresie 
treści wyświetlanych informacji, sposobu wyświetlania oraz lokalizacji tablic. 
− tablice czołowe (dwie sztuki na Pojazd) umieszczone z  czoła Pojazdu; 
− w każdej funkcjonalnej przestrzeni pasażerskiej Pojazdu zamontować tablice kierunkowe wewnętrzne 

wykonane w postaci monitorów LCD minimum 2 sztuki na wagon, w wykonaniu przemysłowym, odpornym 
na akty wandalizmu, z niemożliwością dostępu do śrub montażowych;  

− tablice kierunkowe powinny być sterowane za pośrednictwem komputera pokładowego. Informacje 
dotyczące relacji, stacji pośrednich, nr pociągu oraz rozkładu jazdy wyświetlane na tablicach powinny być 
pobierane bezprzewodowo z serwera Zamawiającego lub przez niego wskazanego. 

26. Instalacja bezprzewodowego Internetu.  
− Pojazd należy wyposażyć w kompletną sieć do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych  

w standardzie Wi-Fi, umożliwiającym pracę łącza dostępowego dla tego podsystemu  
w systemach GSM, EDGE, HSPA, UMTS, LTE w częstotliwościach 900 [MHz], 1800 [MHz[, 2100 [MHz] 
odpowiednio z automatycznym przełączaniem pomiędzy tymi systemami w celu podtrzymania skutecznego 
połączenia internetowego online; 

−  Siła sygnału Wi-Fi powinna zapewnić dostęp do sieci w całym pojeździe; 
−  Sieć zabudowana w strukturze gwiazdy, zarządzana z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej 

 i podłączonych do niego w sposób wykonawczy punktów dostępowych; 
−  Równoczesna praca w paśmie 2,4 [GHz] oraz 5 [GHz], z możliwością niezależnego konfigurowania tych 

interfejsów; 
−  Obsługa standardów 802.11 a/b/g/n lub nowszy; 
−  System powinien umożliwiać limitowanie dla pasażerów dostępnego transferu danych oraz ograniczenie 

dostępu do określonych przez Zamawiającego serwisów podczas realizacji umowy; 
−  Urządzenia wchodzące w skład systemu muszą posiadać certyfikację kolejową EN50155; 
−  System nie może umożliwiać rozbudowy o kolejne punkty dostępowe; 

−  Antena/y powinna zostać umieszczona na zewnątrz Pojazdu i nie wystawać poza obrys/skrajnię Pojazdu; 
−  Sieć Wi-Fi powinna być wyposażona w rozwiązania przyśpieszające przeglądanie stron internetowych.     

Rozwiązanie powinno być przystosowane do użytku w taborze kolejowym; 
−  Wszystkie urządzenia opisane w niniejszym podpunkcie dostarcza Wykonawca; 

− System powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie dostępami do sieci, zarządzanie 
zachowaniem użytkowników oraz automatyzacji marketingu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  licencji na 

oprogramowanie na czas nieokreślony w ramach otrzymanego wynagrodzenia.  
 26.1. Minimalne wymagania sprzętowe: 
Router/modem Wi-Fi o następujących parametrach: 

− wbudowane interfejsy min: 1 x WAN, min. 2x Ethernet 10/100/1000 M12; 
− obsługa VPN; 
− obsługa szyfrowania z wykorzystaniem: DES/3DES/AES128/AES192/AES256; 
− wykrywanie i blokowanie ataków typu DoS; 
− ograniczanie dostępu jedynie do wybranych usług, takich jak: FTP, HTTP lub SMTP; 
− obsługa standardów IEEE 802.11a/b/g/n; 
− obsługa min. 2 karty sim, z funkcją automatycznego przełączania w przypadku słabego sygnału sieci na kartę 

z sieci o mocniejszym sygnale; 
− praca w technologii min.: LTE, UMTS, HSPA+; 
− pasywne chłodzenie; 
− znamionowe napięcie zasilania: 24 V DC; 
− zakres napięć zasilania: 16,8 – 31,2 V DC; 
− zakres temperatur pracy min.: -25° C, +55° C; 
− maksymalny pobór mocy: 100 W; 
− MTBF min. 100 000 h; 
− stopień szczelności min.: IP40; 
− zgodność z normami kolejowymi: PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-2. 

27. System informacji pasażerskiej. 
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− Pojazd powinien być wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej z monitorami LCD 
wewnątrz pojazdu i tablicami LED na zewnątrz pojazdu; 

− Wyświetlane informacje muszą być widoczne dla minimum 80% podróżnych z miejscami siedzącymi 
 i dla podróżnych przebywających w pojeździe; 

− Wygłaszane komunikaty powinny być słyszane, z równym natężeniem głosu, w całym pojeździe; 
− Sterowanie tablicami i monitorami powinno odbywać się za pośrednictwem komputera pokładowego 

Pojazdu w czasie rzeczywistym, bez ograniczenia długości wyświetlanych napisów 
 i obrazów, w oparciu o lokalizację GPS lub w przypadku zaniku sygnału - w oparciu o pomiar drogi. Monitory 
nie mogą posiadać przycisków dostępowych (wszystkie ustawienia przez aplikacje sieciowe). 

− W przypadku awarii w/w systemów transmisji zarządzanie SIP musi być dostępne z poziomu maszynisty; 
− Wykonawca zobowiązuje się do pierwszego uruchomienia systemu, konfiguracji, przeszkolenia Operatora 

z działania, dostosowania do współpracy z innymi Operatorami komunikacji w rejonach gdzie przewidziane 
jest kursowanie pociągów w przypadku gdy systemy takie są stosowane; 

− Wykonawca zobowiązuje się do wykonania systemu informacji pasażerskiej (jego modernizowanych 
elementów) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
 i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania 
pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2013r., poz. 211 ze zm.) oraz zgodnie z wymaganiami TSI PRM określonymi 
w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się.   

28. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. 
− Monitoring obejmujący otoczenie Pojazdu (boki, obszar przed i za Pojazdem) oraz całe wnętrze    

Pojazdu (za wyjątkiem toalet) z możliwością podglądu oraz rejestracją obrazów z poszczególnych 
kamer, rozmieszczenie i parametry kamer oraz ich liczba powinna umożliwiać identyfikację pasażerów 
znajdujących się w pojeździe, z możliwością rejestracji i podglądu; 

−      Montaż kamer w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom postronnym; 
− Możliwość indywidualnej kalibracji każdej z kamer z poziomu aplikacji (jasność, kontrast, nasycenie); 
− Monitoring ma obejmować przestrzeń pasażerską bez martwych pól; 
− Rejestrator powinien umożliwiać nagrywanie, odczytywanie i nagranie wybranych obrazów; 

Rejestrator monitoringu musi posiadać funkcję rejestracji rozmów w obu kabinach maszynisty        
zintegrowanych z  obrazem kamery szlaku; 

− Rejestracja danych w pętli, tak, że dane najnowsze mogą zostać nadpisane na dane najstarsze; 
− Wykonawca winien zapewnić stanowisko z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt danych 

skopiowanych z rejestratora i ich edycję w zakresie parametrów obrazu (m.in. kontrast, balans bieli), dźwięku 
(m.in. poziom, redukcja szumów) oraz wyodrębnienia wybranego zakresu czasu nagrania; 

− Dostęp do danych zapisanych w systemie CCTV dodatkowo powinien być realizowany bezprzewodowo 
poprzez sieć Wi-Fi, oraz poprzez moduł komunikacyjny. (w tym celu Wykonawca powinien dostarczyć 
odpowiednie oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp do zapisanych danych systemu CCTV); 

− System powinien realizować opcję zapisów alertowych min. w sytuacji kiedy kamera wewnętrzna 
rejestrująca pokład pasażerski zostanie zasłonięta lub uszkodzona. W takim wypadku system powinien zapisać i 
oznaczyć zarejestrowane dane w czytelny sposób informujące użytkownika  
o wywołaniu alertu; 

− Dla jazdy ukrotnionej należy w aktywnej kabinie maszynisty zapewnić możliwość podglądu obrazów  
 z kamer wszystkich połączonych Pojazdów, z łatwym przełączeniem pomiędzy poszczególnymi kamerami 
monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;  

− System musi zapewniać możliwość ręcznego wybrania podglądu z wybranej kamery wewnętrznej, 
zewnętrznej, przedniej lub tylnej lub grupy kamer, a także możliwość automatycznego wyświetlania  na 
monitorze podglądu z kamer wagonu, w którym naciśnięto przycisk bezpieczeństwa lub przycisk 
 interkomu; 

− Data i czas nanoszone na obraz w miejscu jak najmniej go ograniczającym, bezpośrednio na nim,  bądź na 
wydzielonym pasku, z automatyczną synchronizacją czasu; 

− System powinien współdziałać z interkomem. 
− Elementy systemu muszą być odporne na mycie środkami stosowanymi do usuwania zanieczyszczeń, 

 w tym brudu kolejowego; 
− Monitor do podglądu obrazu z kamer, zamontowany w każdej z kabin maszynisty powinien 

 umożliwiać wyraźny podgląd nawet przy bocznym oświetleniu słonecznym i być odporny na 
 zabrudzenia, drgania, zmiany temperatur i wilgotności oraz uszkodzenia mechaniczne; 

− Rejestracja obrazu z kamery szlakowej i głosu musi być realizowana dla kabiny aktywne; 
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− Rejestratory muszą zapewnić możliwość rejestracji i odtworzenia min. ostatnich 24 godzin pracy Pojazdu    
w rozdzielczości FHD, 25 fps; 

− Rejestratory muszą zapewnić możliwość rejestracji i odtworzenia min. ostatnich 25 dni pracy Pojazdu; 
− System wyposażyć we własne źródło podtrzymania zasilania, pozwalające na rejestrację obrazu z kamer 

zewnętrznych (z zachowaniem pełnej funkcjonalności) przez czas nie mniejszy niż 30 minut,  być domyślnie 
aktywna; 

− System umożliwia wybór okresu zawartości zgrywanego materiału na podstawie: wybranego okresu, 
 wybranych numerów pociągów, wybranych zarejestrowanych alertów; 

− System powinien stanowić integralną całość zastosowanych systemów; 
− Sterowanie jasnością monitora LCD zamontowanego w kabinie maszynisty powinno się odbywać 

 automatycznie oraz ręcznie z poziomu terminala maszynisty (terminal w zasięgu ręki maszynisty). 
28.1.  Wymagania funkcjonalne dotyczą wideo rejestratora:  

− umożliwiający nadpisywanie najstarszego zapisu; 
− rodzaj układu chłodzenia: pasywny; 
− możliwość definiowania alertów; 
− automatyczna zmiana rozdzielczości i częstotliwości zapisu obrazu po wystąpieniu alertu; 
− ochrona przed nadpisywaniem po wystąpieniu alertu; 
−  możliwość zgrania zarejestrowanego materiału poprzez Ethernet  M12 lub USB; 
−  możliwość przeglądu zarejestrowanego materiału w sposób nie wymagający   zgrywania; 
−  możliwość raportowania parametrów pracy; 
−  aktualizacja czasu z GPS. 

28.2.  Wymagania funkcjonalne wobec Sterownika/Centralki: 
− wysyłanie i odbieranie komunikatów tekstowych: m.in. SMS; 
− pozycjonowanie przez GPS; 
− sygnalizacja na terminalu maszynisty braku rejestracji danych (m.in. w wyniku uszkodzenia modułu 

rejestratora, braku transmisji do rejestratora, (uszkodzenia kamery/mikrofonu) oraz innych uszkodzeń. 
28.3.  Minimalne wymagania sprzętowe: 
Wszystkie kamery w Pojazdach jednego producenta. Sprzęt nie powinien umożliwiać wyświetlania 
nierejestrowanych przez system obrazów. 
1.   Kamery wewnętrzne: 

− kopułkowe kamery cyfrowe kolor IP Full HD; 
− zgodność z normami EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373; 
− stopień szczelności min. IP66; 
− obudowa wandaloodporna, odporność na uderzenia min. IK8; 
−  wbudowany oświetlacz LED IR umożliwiający zapis;  
− trzyosiowa regulacja kamery, czujnik obrazu: 1/ 3” progresywny CMOS; 
− funkcja dzień/noc DN i WDR, dodatkowo doświetlona; 
− kamery kolorowe (wszystkie standardowe obsługiwane rozdzielczości do Full HD włącznie); 
− balans bieli – automatyczny;  

− szybkość migawki – min. 1/10000 sekundy. 
2.  Kamery zewnętrzne: 

− kamery cyfrowe kolor IP Full HD skierowane na szlak zapewniające przejrzysty obraz, zwłaszcza dla 
odczytania wskazań mijanego semafora oraz w dalszej perspektywie nawierzchni i sytuacji ruchowej przed 
Pojazdem we wszystkich porach doby i różnych warunkach pogodowych; 

− zgodność z normami EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373;  
− stopień szczelności min. IP66; 
− obudowa wandaloodporna, odporność na uderzenia min. IK8; 
− wbudowany oświetlacz LED o zasięgu min. 30 [m]; 
− trzyosiowa regulacja kamery, czujnik obrazu: 1/ 3” progresywny CMOS; 
− z funkcją dzień/noc DN i WDR, dodatkowo podświetlana; 
− balans bieli – automatyczny; 
− szybkość migawki – min. 1/10000 sekundy. 

3.  Kamery zewnętrzne lusterkowe: 
− kamery podgrzewane; 
− zgodność z normami EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373; 
− stopień szczelności min. IP65; 
− obudowa wandaloodporna, odporność na uderzenia min. IK8; 
− wbudowany oświetlacz LED IR o zasięgu min. 30 m; 
− trzyosiowa regulacja kamery, czujnik obrazu: 1/ 3” progresywny CMOS; 
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− funkcja dzień/noc DN i WDR, dodatkowo podświetlana; 
− kamery kolorowe Full HD; 
− balans bieli – automatyczny; 
− szybkość migawki – min. 1/10000 sekundy. 

 4.  Monitory w kabinie maszynisty: 
− z regulacją parametrów wyświetlania obrazu; 
− z regulacją natężenia, jasności i kontrastu posiadające możliwość wyłączenia; 
− monitory nie mogą posiadać tunera TV, ani być przystosowane do współpracy z tunerem zewnętrznym; 
− przystosowane do pracy w trybie dzień / noc z wbudowanym czujnikiem natężenia oświetlenia; 
− przekątna min. 19 cali; 
− funkcja dotykowa; 
− wyłączenie monitora nie może powodować przerwy rejestracji obrazu i dźwięku; 
− kontrast min. 2000:1; 
− rozdzielczość Full HD; 
− minimalna jasność świecenia min. 1000 cd/m2; 
− matryca LED; 
− zakres temperatury pracy min: -25° C ÷ +55° C; 
− matryca bez martwych pixeli; 
− liczba wyświetlanych kolorów min.16,7 mln; 
− napięcie znamionowe 24 V DC; 
− zakres napięcia zasilania: 16,8 – 31,2 V DC; 
− pobór mocy max. 80 W; 
− wbudowane interfejsy min. 1x Ethernet 10/100 Mbps, 1x USB min. 2.0; 
− MTBF: min. 60 000 h; 
− kąty widzenia: min. 160o H oraz 160o V; 
− zgodność z normami: PN-EN:50155, PN-EN:50121-3-2. 

5.   Wideo rejestrator: 
− obsługiwane rozdzielczości: FULL HD; 
− kompresja: H264, MJPEG; 
− liczba klatek na sekundę: min. 400 k/sec (PAL), min. 480 k/sec (NTSC); 
− wbudowane interfejsy: Ethernet 10/100/1000 (min. 2 sztuki), USB 3.0 (min. 2 sztuki), mikrofonowe        (min. 

2 sztuki), lub Ethernet M12, min. SATA III (2 sztuki); 
− zgodnie z normami szczelności: min. IP 44; 
− zgodność z normami PN-EN 50155 , PN-EN 50121-3-2, PN-EN 61373; 
− min. 2 dyski HDD 1 TB 2,5” hot swap;  
− min. 500 000 h MTBF; 
− odporność na wstrząsy wg  specyfikacji producenta min. 150 G/0,5 ms w czasie pracy. 

6.   Sterownik/centralka: 
− znamionowe napięcie zasilania: 24 V DC; 
− zakres napięcia zasilania 16,8 – 31.2  V DC, - zakres temperatury pracy min.: -25° C +55° C; 
− maksymalny pobór mocy: 150 W; 
− obsługiwane pasma transmisji sygnałów: LTE 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 900 MHz (B8),  800(B20), 

UMTS/HSDPA 850/ 1900 MHz, GSM/GPRS 850/900/ 1900 MHz, 
− wbudowane interfejsy min: 2x Ethernet 10/100 Mbits, min. USB 3.0, CAN, Audio, HDMI, złącza  antenowe – 

GPS i  GSM, 
− zgodność z normami szczelności: min. IP 30, 
− zgodność z normami kolejowymi: PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-2. 

7.   Switche służące do komunikacji pomiędzy podsystemami na Pojeździe: 
− znamionowe napięcie zasilania: 24 V DC, 
− zakres napięcia zasilania: 16,8 – 31.2 V DC, 
− zakres temperatury pracy min.: -25° C +55° C, 
− maksymalny pobór mocy: 80 W, 
− pasywne chłodzenie, 
− wbudowane interfejsy min: 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s M12. 

 
 

29. System zliczania pasażerów: 
1. Pojazd należy wyposażyć w system liczenia pasażerów umożliwiający rejestrację ilości pasażerów 

wsiadających oraz wysiadających na wszystkich przystankach przez wszystkie drzwi Pojazdu. 
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2. System musi funkcjonować bez jakichkolwiek ingerencji prowadzącego Pojazd. 
3. Dopuszczalny błąd dla surowych danych dla próby 1000 pasażerów, dla każdego wejścia i wyjścia Pojazdu 

powinien być nie większy niż 5 %. Pomiar metodą doświadczalną dla 3 prób i dla wszystkich drzwi. 
4. Pomiar oraz rejestracja potoku pasażerów wsiadających i wysiadających muszą być realizowane w taki 

sposób, aby system zliczał osoby o wzroście min. 1 m. 
5. System musi zapewniać gromadzenie danych w komputerze pokładowym lub w dedykowanym komputerze 

systemowym/analizatorze z wbudowaną pamięcią wewnętrzną, oraz zdalny odczyt online w czasie 
rzeczywistym. Dane powinny zawierać podsumowanie wyników zliczania po każdej zmianie relacji lub 
zakończeniu relacji, zawierające dla każdego przystanku: nr operacyjny Pojazdu, datę, położenie 
geograficzne, nazwę przystanku, dokładny czas otwarcia z chwilą wjazdu na stację  
i zamknięcia drzwi z chwilą wyjazdu ze stacji, numer pociągu, liczbę pasażerów wchodzących  
i wychodzących z Pojazdu. Minimalny czas zapisu danych 24 godziny. 

6. System musi umożliwiać bezprzewodowe niezależne przesyłanie danych na serwer Właściciela i 
Zamawiającego w formacie i w sposób uzgodniony z Właścicielem i Zamawiającym (otwarty format 
wymiany danych  - np. web service). 

7. Elementem systemu musi być oprogramowanie pozwalające na zachowanie oraz przetwarzanie zebranych 
danych, wyposażone w interfejs API do integracji z innymi systemami, umożliwiające tworzenie raportów 
w oparciu o zbiór parametrów, z którego wybierane mogą być różne zestawy,  
w tym: 

−  łącznej dla wszystkich drzwi liczby wychodzących i wchodzących do Pojazdu pasażerów na wybranym  
przystanku; 

−  oddzielnie dla każdych drzwi; 
− określenie bilansu zapełnienia Pojazdu na odcinku między przystankami; 
− określenie bilansu całkowitego dla danego kursu. 
8. Oprogramowanie systemu zliczania pasażerów udostępnia m.in. następujące informacje: ilość 

wsiadających, ilość wysiadających w odniesieniu do pojedynczego przystanku, kursu, czasu przyjazdu, czas 
odjazdu, napełnienie Pojazdu, linia/odcinek linii, kierunek, lokalizacja i dane czasu oraz dane zagregowane 
w odniesieniu do wybranego okresu czasu, tj. dni, tygodni, miesięcy, poszczególnych dni tygodnia, pory 
doby. 

9. System musi rozpoznawać wszystkie przystanki znajdujące się na trasie przejazdu i uwzględnione  
w rozkładzie SKRJ i wrj. 

10. System musi obejmować wszystkie drzwi wejściowe / wyjściowe do Pojazdu – rejestrują one przepływ 
pasażerów łącznie z kierunkiem ich przemieszczania się (wsiadających i wysiadających). 

11. System nie wymaga konserwacji i posiada funkcję samokontroli. 
12. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wymagania dla serwera, o którym mowa w pkt.6. 
13. System powinien stanowić integralną całość z systemami zastosowanymi w pojeździe. 

29.1. Wymagania sprzętowe nie mniejsze niż: 
Czujniki umożliwiające dokładność pomiaru dla 1000 osób wsiadających i wysiadających min. 95%  
o następujących parametrach: 

−    zakres temperatur pracy wewnątrz Pojazdu min: -25° C – +55° C); 
−    napięcie znamionowe 24 V DC; 
−    zakres napięcia zasilania: 16,8 – 31,2  V DC; 
−    MTBF: min. 100 000 h; 
−    wbudowane interfejsy min. Ethernet M12; 
−    obsługiwane protokoły min: TCP/IP; 
−    normy szczelności: min. IP54; 
−    zgodność z normami: PN-EN:50155, PN-EN:50121-3-2. 

29. 2.Pomiar punktualności  
System punktualności musi rejestrować dane o położeniu każdego pojazdu i czasie UTC. 

1. System powinien zapewnić gromadzenie danych w komputerze pokładowym i wysyłać je do serwera 
Właściciela Pojazdu i Zamawiającego. 

2. Komputer pokładowy systemu pomiaru punktualności musi przesyłać do analizy danych:  
− automatycznie po każdym przystanku pozyskane dane dotyczące pasażerów wsiadających  

i  wysiadających; 
− minimum co 30 sekund (czas do ustalenia podczas programowania z Właścicielem Pojazdu 

 i Zamawiającym) dane określające aktualne położenie Pojazdu łącznie z czasem. 
3. Wykonawca musi zapewnić bieżącą/automatyczną wymianę danych pomiędzy systemami   zainstalowanymi 

na danym pojeździe (zliczania, punktualności) a oprogramowaniem do analizy danych. 
4. Dane z każdego autobusu szynowego muszą być wysyłane w technologii GPRS lub pokrewnej.  
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5. Oprogramowanie do analizy danych w/w systemów będzie zainstalowane na komputerach Właściciela i 
Zamawiającego w terminie do 5 Dni roboczych od przekazania pierwszego naprawionego autobusu. 

6. Oprogramowanie do analizy danych powinno być zbudowane na bazie modularnej  
i umożliwiać:  

− zachowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych, 
− analizowanie danych dotyczących wsiadających i wysiadających, 
− stwierdzać w czasie rzeczywistym odchylenia od rozkładu jazdy, 
− przedstawiać graficznie na mapie pozyskane z danego pojazdu dane o położeniu i czasie UTC. Zamawiający 

musi mieć możliwość śledzenia pojazdów on-line. 
− umożliwić uzyskiwanie wielokryterialnych raportów, w tym:  
● łączna dla wszystkich drzwi liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na danym przystanku, 
● określenie bilansu zapełnienia Pojazdu pomiędzy przystankami, bilansu całkowitego dla danego kursu, dla 

wszystkich pojazdów na danej linii w określonym przedziale czasowym, 
● określanie bilansu zapełnienia pomiędzy wybranymi stacjami lub przystankami w tym znajdującymi się na 

liniach stycznych. Musi istnieć możliwość rozbicia kierunków parzystego 
i nieparzystego. 

− rozpoznawać wszystkie postoje (również techniczne).  
− obligatoryjnie oprogramowanie musi automatycznie pobierać i aktualizować codziennie rozkład jazdy 

pociągów Operatora.  
7. Dane pomiaru powinny zawierać wyniki liczenia dla każdego kursu i dane dla każdego przystanku: numer  

operacyjny pojazdu, datę, położenie geograficzne, czas przyjazdu, liczbę pasażerów wsiadających i 
wysiadających. 

8. Systemy muszą posiadać funkcję samokontroli. 
9. Wszystkie urządzenia techniczne w/w systemów muszą spełniać normy europejskie obowiązujące dla 

pojazdów szynowych, w szczególności; EN 50 155 EN 50 306, EN 50 355, Kompatybilność 
Elektromagnetyczna EN 50 121 -3-2, przy czym odporność urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne w 
paśmie częstotliwości 100kHz do 1.0GHz musi wynosić minimum 100 V/m. 

10.  Kartę SIM do każdego Pojazdu wraz z doładowaniem lub opłaconym abonamentem do transmisji danych 
zapewnia Zamawiający. 

11. Właściciel Pojazdu zapewni miejsce na swoim serwerze do obsługi oprogramowania i archiwizacji danych. 
12. Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii elementów systemu, czas reakcji od momentu zgłoszenia do 

ponownego uruchomienia aplikacji wynosił. Termin zgodnie z warunkami gwarancji. 
13. Wykonawca dokona konfiguracji, integracji oraz uruchomienia zainstalowanych w autobusach szynowych 

elementów systemów z systemami zainstalowanymi /planowanymi do zainstalowania/  
u Zamawiającego, w pełnym zakresie, w obsłudze dwukierunkowej /zapewnienie synchronizacji  
i wymiany danych/. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie licencji udzielonej na okres nie krótszy 
niż 60 miesięcy umożliwiającej bezproblemowe funkcjonowanie zainstalowanych urządzeń  
w ramach wymienionych systemów. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wsparcia 
technicznego w celu prawidłowego i bezproblemowego funkcjonowania zainstalowanych urządzeń przez 
min. 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego danego autobusu szynowego. 

Zainstalowane w autobusach szynowych urządzenia Systemu zliczania pasażerów oraz Systemu pomiaru 
punktualności pojazdów i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej muszą posiadać otwarte protokoły transmisji 
danych i zapewniać kompatybilność z systemami zainstalowanymi /planowanymi do zainstalowania/  
w pojazdach Zamawiającego. 
30. Dynamiczny rozkład jazdy. 

1. Urządzenie powinno umożliwiać maszyniście dostęp do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów (wrj) oraz 
dodatku 2 do wrj. (wykaz ostrzeżeń stałych) 

2. System powinien wykorzystywać aktualne na dany dzień dane dotyczące Rozkładu Jazdy pobierane  
z serwera Zamawiającego. 

3. Rozkład dynamiczny powinien umożliwiać wyświetlenie maszyniście informacji o ewentualnym opóźnieniu 
lub przyspieszeniu względem rozkładu jazdy oraz pozycję Pojazdu w oparciu o lokalizację GPS lub w 
przypadku zaniku sygnału - w oparciu o pomiar drogi. 

4. Wykonawca uruchomi aplikację na komputerze panelowym z ekranem dotykowym, prezentującym 
dynamiczny rozkład jazdy: 

− przewijanie rozkładu jazdy na monitorze komputera wg pozycji GPS składu, 
− możliwość prezentowania rozkładów jazdy w postaci wyświetlanych plików PDF, 
− automatyczna synchronizacja rozkładów jazdy z serwerem rozkładów stosowanych przez Zamawiającego.  

31.  Automaty biletowe. 
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Wykonawca wyposaży naprawiane autobusy szynowe, w instalację umożliwiającą zamontowanie automatu 
biletowego (zwany dalej: automatem) i zamontuje je w ilości (1 automat biletowy na jeden Pojazd). Szczegóły 
dotyczące miejsca zamontowania automatu biletowego do uzgodnienia z Zamawiającym. 
1. Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu. 
2. Każdy automat musi mieć swój niepowtarzalny numer. 
3. Temperatura pracy: od -20 ºC do +50 ºC;  
4. Automaty w chwili odbioru pojazdu muszą być sprawne i musi być możliwość nabycia biletu zgodnie  

z taryfą Zamawiającego. 
5. Kolorowy wyświetlacz LCD min 15” z trwałym podświetleniem LED, płynnie ściemniany o minimalnych 

parametrach: 
− podświetlenie wyświetlacza o jasności minimum 360 Cd/m2; 
− minimum 64 000 kolorów wyświetlania;  

6. Możliwość zdalnej aktualizacji danych;  
− Sprzedaż biletów na przejazd osób lub na przewóz: rzeczy, roweru lub psa zgodnie z taryfą 

Zamawiającego;  
− W zakresie rejestracji oraz raportowania sprzedaży biletów jak dla kas do prowadzenia ewidencji przy 

świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 6 ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym, art. 8a ust. 4 pkt. 2 (w zakresie umożliwienia określenia kwoty dopłat 
do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych) ustawy z dnia 20.06.1992 r. o 
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz §10-12 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących;  

7. Rozliczanie przychodów, rozchodów i biletów (przesyłanie raportów) 
8. Prowadzenie sprawozdawczości ze sprzedaży biletów:  

− wykaz sprzedaży za zadany okres;  
9. Przesyłanie danych w postaci rekordu sprzedaży na serwer Zamawiającego. Umożliwienie zapisu na nośniku 

zewnętrznym rekordów  sprzedaży oraz raportów;  
10. Każdorazowo po zakończeniu sprzedaży biletu generowany będzie rekord  sprzedaży i zapisywany  

w wewnętrznej pamięci automatu;  
11. Na żądanie uprawnionej osoby automat musi umożliwiać zapis danych o sprzedaży na nośnik zewnętrzny typu 

pendrive;  
12. W przypadku gdyby Zamawiający nie dokonał rozliczeniowego zamknięcia miesiąca, wówczas o godz. 23:59 w 

ostatnim dniu miesiąca program powinien automatycznie zamykać rozliczeniowo zmianę i miesiąc, 
transmitować dane na  serwer oraz automatycznie otworzyć pierwszą zmianę nowego miesiąca umożliwiając 
tym samym sprzedaż w nowym miesiącu bez ingerencji pracownika obsługi; 

13. Automaty muszą być przystosowane do samodzielnego sprawdzania istnienia nowych wersji modułu 
cenowego na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oraz samoczynnego pobierania nowej wersji modułu 
cenowego bez konieczności zmian w  programowaniu jak również kompilacji; 

14. Automaty powinny posiadać funkcjonalność alertowania (SMS, e-mail do dowolnie wybranych odbiorców, 
których lista powinna być skonfigurowana przez program zarządzający) o stanie materiałów eksploatacyjnych.  

15. Wymagana jest integracja z komputerem pokładowym zamontowanym w pojeździe w zakresie min. 
pobierania danych tj. nr pociągu oraz aktualnej pozycji pociągu względem stacji i przystanków na trasie. 

Wszelkie aktualizacje oprogramowania i zmiany taryf w okresie gwarancji automatów biletowych dokonywane 
muszą być bezpłatnie przez dostawcę automatów. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować automaty fabrycznie 
nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy danego automatu biletowego. Zabudowa 
automatów w miejscach nie utrudniających przemieszczanie się lub przebywanie podróżnych, uzgodnionych z 
Zamawiającym.  
31.1.Parametry techniczne automatów. 
Obudowa/drzwi: 

1. Automat musi być zamknięty w odpornej na uszkodzenia i warunki otoczenia obudowie w kolorze 
zgodnym z kolorystyką wskazaną przez Zamawiającego. 

2. Obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z blokadą 
mechaniczną uniemożliwiającą otwarcie siłowe.  

3. Mocowanie automatu na stałe do elementów konstrukcyjnych pojazdu w sposób uniemożliwiający 
kradzież automatu lub otwarcie jego drzwi przez osoby do tego nieupoważnione.  

4. Zdjęcie automatu z zawieszenia/stelaża powinno być możliwe dopiero po otwarciu drzwi automatu i 
odryglowaniu od wewnątrz zabezpieczeń.  

5. Konstrukcja powinna być odporna na wstrząsy, jakie występują w trakcie typowej eksploatacji pojazdów 
kolejowych.  
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6. Otwory wrzutowe na monety, banknoty oraz rynienka do wydawania reszty i biletów powinny być 
zabezpieczone przed próbami celowego zapchania, zalania lub uszkodzenia.  

7. Otwór wrzutowy na monety musi być otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty.  
31.2. Opis automatu: 

1. Automaty muszą mieć możliwość drukowania i sprzedaży papierowych biletów jednorazowych i 
okresowych.  

2. Automaty muszą być tego samego typu. Elementy i podzespoły z których będą wykonane muszą być 
fabrycznie nowe.  

3. Urządzenia muszą być przystosowane do pracy ciągłej w pomieszczeniach zamkniętych.  
4. Jeżeli prawo polskie lub europejskie wymaga by automaty, ich części składowe i elementy instalacji 

posiadały certyfikat lub homologację, dostarczone automaty muszą je posiadać.  
5. Obsługa sprzedaży biletów musi się odbywać za pomocą ekranu dotykowego, w minimum trzech językach: 

polskim, angielskim, rosyjskim.   
6. Muszą być wyposażone w systemy umożliwiające monitorowanie ich pracy oraz stopnia wykorzystania 

materiałów eksploatacyjnych (sms, e-mail). 
7. Automaty muszą być przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej 

zdolności poruszania się.  
8. W przypadku zaniku zasilania urządzenia powinny dokończyć aktualnie rozpoczętą transakcję, 

poinformować o tym fakcie pasażerów (poprzez wyświetlenie komunikatu) oraz obsługę, a następnie 
automatycznie się wyłączyć. Po przywróceniu zasilania automaty muszą automatycznie się uruchomić z 
ustawieniami, które zostały wcześniej skonfigurowane.  

9. Automaty powinny posiadać wbudowany zasilacz awaryjny. 
10. Drukarka zainstalowana w automatach musi współpracować z dwoma rolkami papieru – automatyczna 

zmiana rolki papieru po zużyciu dotychczasowej rolki.  
11. Możliwość wyboru na panelu dotykowym przy zakupie biletu wszystkich rodzajów ulg.  
12. Wyposażenie w funkcję rejestracji raportowania wszystkich transakcji, rejestracji dostępów służb 

serwisowych z możliwością transferu tych danych.  
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, serwisową i eksploatacyjną wszelkich 

urządzeń i instalacji zainstalowanych w automacie w formie papierowej i w języku polskim.  
31.3 .Interfejs użytkownika: 

1. Kolorowy wyświetlacz LCD min 15” z trwałym podświetleniem LED, płynnie  ściemniany, w zależności od 
warunków otoczenia. 

2. Zamawiający preferuje zastosowanie ekranu dotykowego wykonanego w technologii pojemnościowej.  
3. Zamawiający nie dopuszcza konieczności obsługi ekranu dotykowego stylusem. 

31.4. Płatność bezgotówkowa 
1. Terminal płatniczy z PIN Padem,  
2. Możliwość dokonania płatności metodą zbliżeniową, 
3. Obsługa krajowych i międzynarodowych kart płatniczych.  

31.5. Płatność gotówkowa 
1. Możliwość uiszczenia opłaty bilonem od 0,10 zł do 5 zł. 
2. Możliwość uiszczenia opłaty banknotami o nominałach 10, 20, 50, 100 zł. 
3. Możliwość wydania reszty z dokładnością do 1 gr. 

31.6. Bilety elektroniczne  
Czytnik kart zbliżeniowych zgodnych z normą ISO 14443 A i B, wyposażonych w  4 kieszenie na karty SAM (karty 
przechowujące klucze szyfrujące).  
31.7. Drukowanie i wydawanie biletów 

1. Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości z obsługą grafiki z uchwytem na 2 rolki papieru, Ø 200 mm.  
2. Szerokość papieru do 82 mm, szerokość wydruku do 80 mm, zmienna długość biletu, możliwe wydawanie 

wielu biletów w jednej transakcji.  
3. Gilotyna do odcinania biletu po wydruku.  

31.8. Komunikacja 
1. LAN (RJ45), USB (do wymiany danych w trybie offline). 
2. WLAN, GPRS, EDGE, UMTS.  

31.9. Bezpieczeństwo 
1. System alarmowy niezależny od napięcia pokładowego z syreną, jak i monitorowaniem procesu z zapisem 

daty i godziny.  
2. Dostęp do poszczególnych elementów automatu (np. kasety końcowej na monety) jak również możliwość 

rozpoczęcia obsługi serwisowej (w tym obsługi gotówki) musi być poprzedzone identyfikacją pracownika 
przy pomocy identyfikatora użytkownika oraz odpowiedniego kodu PIN.  
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3. Automaty powinny umożliwiać hierarchizacje poszczególnych osób lub grup upoważnionych do obsługi 
automatu w taki sposób aby min. oddzielić funkcje serwisowe od funkcji związanych z obsługą gotówki, 
przy czym identyfikacja pracownika odbywa się po otwarciu drzwi. 

4. Automaty muszą być wyposażone w system monitorowania pracy (stanu) automatu, przesyłający na 
bieżąco lub w określonych interwałach czasowych informację o zdarzeniach (stanach) do systemu 
zarządzającego, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłania informacji o dokonaniu transakcji sprzedaży 
oraz o wykryciu nieautoryzowanego otwarcia automatu. 

5. Pojemniki na pieniądze zabezpieczone przed nieautoryzowanym wyjmowaniem  
z kodowaniem elektronicznym przy czym:   

− autoryzowane wyjęcie kasety końcowej z automatu musi mieć wyłącznie osoba posiadająca 
stosowne uprawnienia weryfikowane podczas autoryzacji dostępu poprzez podanie kodu PIN 
oraz specjalny klucz.  

− mechanizm kasety końcowej na monety i banknoty musi uniemożliwiać jej wyjęcie  
i ponowne włożenie bez otwierania.  

− otwarcie kasety końcowej na monety i banknoty powinno być chronione zamkiem patentowym 

31.10. Zawieszenie 
Amortyzowane tłumiące wibracje. 
31.11. Spełnione wymagania dyrektyw 

1. Wydana deklaracja zgodności CE.  
2. Dyrektywa Komisji Europejskiej 2004/104/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach”.  
3. Zatwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej.  
4. Zgodność do zastosowania urządzenia w pojazdach kolejowych  

31.12.Pozostałe informacje 
1. Interfejs serwisowy dostępny poprzez ekran dotykowy, wyświetlacz i komunikaty.  
5. Dostawca automatów biletowych zapewni niezbędne szkolenie do obsługi eksploatacyjnej. 
6. Dostawca automatów bezkosztowo zapewni serwis w zakresie: 
7. utrzymania i hostingu systemu centralnego, 
8. wsparcia w monitorowaniu pracy automatów, 

− bieżącego usuwania awarii w dni robocze co najmniej w godzinach 8:00 – 18:00, 
− utrzymania i zarządzania magazynem części zamiennych, 
− napraw części zamiennych w ramach gwarancji, 
− konserwacji automatów (co najmniej 2 razy w roku) z niezbędnymi materiałami czyszczącymi  

i konserwacyjnymi, 
− dostępności serwisu,   
2. Wymiany materiałów eksploatacyjnych w automatach, Użytkownik w okresie gwarancji będzie ponosił 

wyłącznie koszty związane z: 
− zakupem papieru do drukowania biletów, 
− obsługą zakupu biletów kartami płatniczymi. 

Po upływie okresu gwarancyjnego o Użytkownik będzie ponosił koszty na podstawie umowy zawartej na 
warunkach rynkowych. 

3. Celem zapewnienia ciągłości pracy automatu biletowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  
6 kompletów kaset końcowych (na bankomaty i monety), a w rozwiązaniu opcjonalnym 4 komplety kaset. 

 
32. Drzwi odskokowo-przesuwne. 
Wykonawca dostosuje drzwi odskokowo - przesuwne do wymogów TSI PRM określonych w rozporządzeniu Komisji 
(UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących 
się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
 o ograniczonej możliwości poruszania się. 
33. W naprawianych pojazdach, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym zabudować minimum 6 gniazda USB 
na wagon, przeznaczonych do ładowania urządzeń elektronicznych i przekaże dwa testery do bieżącego 
sprawdzania stanu zasilania gniazd USB . 
34. W naprawianych pojazdach przy każdym podwójnym siedzeniu, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
zabudować gniazda elektryczne 230V 
35. W naprawianych pojazdach, w kabinach maszynisty zamontować po jednym gnieździe 230V i jednym gnieździe 
USB. 
36. Wykonawca dostosuje platformę dla niepełnosprawnych, w taki sposób aby było możliwe jej wykorzystanie 
do wsiadania i wysiadania z pojazdu przy różnej wysokości peronów. 
37. "Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie ocenę zmian i przedstawi pełną dokumentację tego procesu, 
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
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w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym 
rozporządzenie (WE) nr 352/2009". 
38. Zamawiający wymaga zachowania systemu pomiaru paliwa zamontowanego na pojazdach. 
39. Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania w pojeździe pojemnika do przechowywania płóz 
hamulcowych i wyposaży w płozy hamulcowe. 
40. Zamawiający wymaga, aby w razie takiej konieczności Wykonawca opracował, nową instrukcję obsługi 
pojazdu z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach awaryjnych, ponadto dokumentację konstrukcyjną, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru po naprawie i modernizacji oraz zmiany DSU w tym zakresie. 
41. Montaż przełącznika wyboru strony pojazdu i przycisku dwustanowego na pulpicie maszynisty, który 
umożliwiałby wymuszone otwarcie drzwi odskokowo-przesuwnych i pozostawienie ich w pozycji otwartej. 
42. Zamawiający wymaga wymiany kół zestawów kołowych i tarcz hamulcowych, w zależności od ich zużycia – w 
przypadku pisemnego potwierdzenia konieczności wykonania tych prac przez Zamawiającego. 
43. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oprogramowania zarządzającego zainstalowanymi systemami, 
wraz z komputerem do jego obsługi i przeszkolenia w trakcie trwania pierwszej naprawy P5 pojazdu  
8 pracowników Zamawiającego. Ponadto wykonawca powinien przekazać: 

− komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi zainstalowanych urządzeń i analizy danych, 
− dokumentację systemu utrzymania z naniesionymi i zatwierdzonymi zmianami (po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiający i Właściciel, forma papierowa i elektroniczna), 
− dokumentację techniczno – ruchową zainstalowanych urządzeń i podzespołów. 

C). Postanowienia ogólne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z: Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU), 

dokumentacją techniczną konstrukcyjną i technologiczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru (WTWiO) po naprawie, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi  
i Zakładowymi obowiązującymi w okresie trwania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy do przedłożenia do uzgodnienia 
(pod kątem zgodności z Umową) przez Zamawiającego projektów systemów i zastosowanych rozwiązań wraz 
z dokumentacją techniczną w zakresie prac dodatkowych – zgodnie z procedurą przewidzianą w § 2 Umowy.  

3. Po wykonaniu prac dodatkowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, razem z pojazdami dokumentację 
techniczno-ruchową, konstrukcyjną i powykonawczą dla każdego zakresu prac dodatkowych, wraz z 
oprogramowaniem, procesu utrzymaniowo naprawczego i eksploatacyjnego w tym instrukcję obsługi lub 
użytkowania.  

4. Wykonawca opracuje projekt zmian do DSU wraz oceną ich znaczenia.  
5. Pojazdy będą dostarczane do Wykonawcy i odbierane po naprawie na koszt Wykonawcy  wraz z koniecznymi 

dokumentami. 
6. Autobusy szynowe i ich elementy składowe w trakcie realizacji usług podlegają odbiorom przez Komisarzy 

Odbiorczych według zasad i w zakresie przewidzianym obowiązującymi instrukcjami i dokumentami.  
7. Podstawą uznania odbioru wyszczególnionych prac jest protokół zgodny z DSU i WTWiO podpisany przez 

Komisarza Odbiorczego . Zamawiający dopuszcza wypełnienie protokołów jedynie w części dotyczącej 
odbieranych podzespołów.  

8. Podstawą do uznania piątego poziomu utrzymania za wykonany jest zgodność parametrów wszystkich 
zespołów, podzespołów i części naprawianych autobusów szynowych z parametrami określonymi we 
właściwych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru oraz Dokumentacji Systemu Utrzymania dla 
danego poziomu utrzymania, potwierdzona przez Komisarza Odbiorczego w zakresie przewidzianym 
obowiązującymi instrukcjami i dokumentami. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania w czasie realizacji przedmiotu Umowy próbek do badań 
stosowanych materiałów i surowców. W przypadku uzyskania wyników negatywnych tzn. stosowania 
materiałów lub surowców niezgodnych z obowiązującym normami, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami badań, a Wykonawca jest zobowiązany w takim przypadku zastosować materiały i surowce zgodne 
z obowiązującymi normami.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Komisarzowi Odbiorczemu wszelkiej dokumentacji 
technicznej i technologicznej (w tym konstrukcyjnej i naprawczej), z zastrzeżeniem praw własności 
intelektualnej oraz tajemnicy handlowej, którą uzna za niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności 
odbiorczych.  

 
11. Obowiązujące akty prawne, dokumentacje i instrukcje : 
 

Lp. nazwa regulacji, dokumentu 
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1 
Ustawa o transporcie kolejowym (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2117, 2361) wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy – w zakresie zawierającym wymagania odnoszące się do taboru 
kolejowego 

2 Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 ze zm.) 

3 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016r., poz. 226) 

4 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 2017 poz. 934) 

5 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w 
sprawie prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2013r., poz. 
211 ze zm.) 

6 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w 
sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, 
których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 
systemu kolei (Dz.U. z 2013r., poz. 43) 

7 
Dla systemu monitoringu CCTV i rejestracji parametrów bezpieczeństwa wymagana jest zgodność z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

8 
Dla urządzeń radiotelefonicznych konieczna jest zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 1907.) oraz ustawą z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2117, 2361). 

9 

Aktualna lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wydana na podstawie rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których 
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 
kolei (Dz.U. z 2013r., poz. 43). 

10 Instrukcja o oznakowaniu i numeracji wagonów pasażerskich Pw-2  - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.   

11 Instrukcja o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5 - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.   

12 
Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego – Pw-5 (Mw-56) - 
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.   

13 
Instrukcja pomiarów i oceny zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych i wagonów osobowych Pt-4 - 
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  

14 Opublikowane normy i karty UIC – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

15 
Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) Autobusu Szynowego serii SA105 typu 213 Ma i SA108 
typu 215M  

16 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) Autobusu szynowego serii SA105 typu 213 Ma , SA108 
typu 215M  i zamontowanych w pojeździe urządzeń. 

17 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

18 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 maja 2017r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów 
kolejowych (Dz.U. 2017 poz. 925). 

19 Uchwała Nr 441/2013 z dn. 19.11.2013r. 

 
12. Wszystkie czynności związane z realizacją naprawy rewizyjnej należy wykonać na podstawie i w zakresie 

zawartym w aktualnie obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania (DSU), DTR urządzenia i WTWiO dla 
pojazdów stanowiących przedmiot specyfikacji zamówienia (SA105 typu 213Ma i SA108 typu 215M). Dla 
udokumentowania przeprowadzonych napraw i czynności związanych z P5 wykorzystać karty  
i protokoły zawarte w obowiązującym DSU, w przypadku gdy dana karta lub protokół jest niedostępny  
w DSU dopuszcza się dołączenie dokumentu potwierdzającego wykonanie naprawy, przeglądu, badania 
przez wykonawcę usługi. 

13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie naprawy P5 powinna być dostarczona wraz z pojazdem, który był 
naprawiony.  

14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę 
naprawianych w trakcie P5 pojazdów (cały pojazd) oraz 60 miesięcy gwarancji na malaturę liczonej od dnia 
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego po naprawie każdego Pojazdu. 
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                                                                                                                          Załącznik nr 2 do Umowy nr............................ 
 
 

Zestawienie odzyskanych części, podzespołów lub zespołów 
 
Seria i nr  SA ……………………………………………………………………….. 
Poziom utrzymania: P5 
Wykonawca: ……………………………………………………………………..… 
 

L.p. Nazwa części, podzespołów lub zespołów J.m. Ilość 
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ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
(Komisarz Odbiorczy) 
 
1. ......................................     1 ....................................... 
 
 
2. .....................................                      2 ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Załącznik nr 3 do Umowy nr ..................... 
wzór 
Druk reklamacji R1 
 
……………………… 
miejscowość i data 
 
 
 
L.dz. ………………………… 
 
 
 
 
 
REKLAMACJA [R1] 
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI  
 

Lp. Seria i nr pojazdu Poziom utrzymania Data ukończenia poziomu utrzymania 

1    

2    

 
Prace wykonane wg umowy nr ……………………………………………………………. z dnia ……………………………………………………. 
 

Wymienić powody reklamacji: 

Adresat reklamacji (Wykonawca) 
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Miejscem postoju reklamowanego Pojazdu jest: 

Proponowany sposób i termin załatwienia: 

 
Otrzymują: 

1. Komisarz Odbiorczy przy ……………………………………………………………… 
2. Biuro Utrzymania Taboru – Wydział Odbiorów Komisarycznych 
3. a/a 
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                                                                                                                                 Załącznik nr 4 do Umowy nr.................... 
wzór 

  

PROTOKÓŁ 
POTWIERDZAJĄCY USUNIĘCIE USTEREK 
ZGŁOSZONEJ NAPRAWY REKLAMACYJNEJ 

Nr rejestracyjny 

OPIS NAPRAWY REKLAMACYJNEJ 

Typ lub seria,  numer SA............ 
 
……………………………………………………………. 

Przewozy Regionalne Oddział ……………………………………….. z 
siedzibą w …………………………………………………………………... 
 
Sekcja w …………………………… 
 
w dniu ………………… 

Wykonawca poziomu utrzymania Zgłoszona  
przyczyna reklamacji drukiem R1 nr: ……………………………… 

Opis naprawy 

PRZYJĘCIE POJAZDU PO DOKONANEJ NAPRAWIE REKLAMACYJNEJ 

Data zakończenia naprawy 
 
……………………………………………………………. 

Data i godzina przyjęcia do eksploatacji 
 
……………………………………………………………… 

Uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Data i podpisy: przedstawiciela PR i Wykonawcy 

Skład komisji potwierdzającej przyjęcie naprawy reklamacyjnej* 

Imię i nazwisko  Data i podpis 

      

      

      

*niepotrzebne skreślić       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   


