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Opis przedmiotu zamówienia 

 

I.  Wymagania ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 wagonów tramwajowych wieloczłonowych, 

dwukierunkowych z całkowicie niską podłogą o długości 29,0-32,5 m (długość nie może 

przekraczać 32,5 m).  

2. Szerokość wagonu tramwajowego nie może być większa niż 2,4 m i nie mniejsza niż 2,3 

m (bez skosów w dolnej części pudła wagonu). 

3. Dopuszczalna maksymalna wysokość wagonu, bez odbieraka prądu, nie może 

przekraczać 3,8 m. 

4. Rozstaw kół tramwaju musi być dostosowany do toru o szerokości 1435 mm, koła 

jezdne muszą być odsprężynowane.  

5. Tramwaj musi mieć jednakową funkcjonalność dla obu kierunków jazdy. Obie połowy 

przekroju tramwaju (obrazującego wyposażenie wagonu z siedzeniami i wejściami) 

powstałe na skutek przecięcia go po osi poprzecznej prostopadłej do osi podłużnej 

muszą być jednakowe, tzn. jedna połowa wagonu po obróceniu jej o kąt 180 wokół 

punktu stanowiącego przecięcie tych osi  musi pokryć się z drugą połową wagonu. 

Powyższy wymóg dotyczy kabin motorniczego, drzwi, tablic z aparaturą pojazdu, 

systemów informacji pasażerskiej, stanowisk dla wózków inwalidzkiego i dziecięcego 

oraz siedzeń. 

6. Tramwaj musi mieć zdolność przewozową, przy dopuszczalnej liczbie miejsc co najmniej 

200 osób na miejscach siedzących i stojących oraz co najmniej 250 osób w przypadku 

szczytu komunikacyjnego dla wagonu standardowego. Przyjmując założenia na                     

1 miejsce stojące 0,2 m2 powierzchni przeznaczonej do stania oraz w przypadku szczytu 

komunikacyjnego, przy którym na 1 osobę stojącą przypada 0,15 m2 powierzchni 

przeznaczonej do stania. 

7. Tramwaj musi być skonstruowany z uwzględnieniem występowania na odcinkach tras 

obciążeń odpowiadających jego całkowitemu napełnieniu, tzn. maksymalnemu 

wykorzystaniu miejsc stojących, przyjmując 0,15 m2 na pasażera stojącego oraz 

maksymalnemu wykorzystaniu miejsc siedzących. Pożądane jest, aby dla tych obciążeń 

(gdy liczba pasażerów jest równa sumie liczby miejsc siedzących i liczby miejsc 

stojących, dla której na osobę przypada 0,15 m2 powierzchni do stania) nacisk statyczny 

żadnej z osi tramwaju nie przekraczał 100 kN. 

8. Tramwaj musi być tak zbudowany, aby jego maksymalne niezbędne zapotrzebowanie 

na przestrzeń niezabudowaną w zakresie skrajni budowli zapewniało we wszystkich 

przypadkach bezpieczne wymijanie innych tramwajów będących w ruchu i stojących, 

wykonanych zgodnie z PN-K 92008 oraz bezpieczny przejazd i otwieranie drzwi przy 

budowlach, w tym przy peronach przystankowych o wysokości krawędzi do 220 mm, 

licząc prostopadle do pgs i w odległości od osi toru wynoszącej 1250 mm. Wymagania 

te muszą być spełnione z uwzględnieniem poszerzeń skrajni budowli na łukach zgodnie 

z normą PN-K 92009:1998 oraz przy założeniu, że inne elementy infrastruktury 

są położone względem toru zgodnie z tą normą. 

9. Żaden element wózka jezdnego tramwaju nie może wystawać poza obrys pudła wagonu, 

osłona/klapa boczna wózka jezdnego musi tworzyć jedną linię z powierzchnią boczną 

pojazdu. 

10. Wymagane okresy gwarancji na dostarczone wagony tramwajowe, z zastrzeżeniem 

spełnienia wymogów eksploatacyjnych: 

a) całopojazdowa – 60 miesięcy, bez limitu kilometrów, 
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b) struktura nadwozia, blach poszycia zewnętrznego oraz poszycia dachu – 12 lat, 

c) zewnętrzne powłoki lakiernicze – 10 lat, 

d) wady masowe – 10 lat, 

e) szkielet nadwozia w zakresie pękania konstrukcji – 10 lat.  

11. Gwarancją będą objęte wszelkie elementy i części wagonu, za wyjątkiem części 

i substancji ulegających zużyciu eksploatacyjnemu (obręcze kół jezdnych, materiały 

grafitowe i pochodne, materiały smarne i oleje, żarówki, materiały cierne). 

12. Użyte materiały i fabryczne zabezpieczenia antykorozyjne muszą zapewniać co najmniej  

10-letnią eksploatację tramwaju bez ujawnienia się ognisk korozji i zmian powłoki 

lakierniczej, rozwarstwiania/pękania materiałów zastosowanych we wnętrzu pojazdu. 

13. Tramwaj musi mieć elektronicznie sterowany napęd wykorzystujący silniki 

(asynchroniczne) prądu przemiennego. 

14. Tramwaj musi być wyposażony w układ pokładowego zasobnika energii zbudowanego na 

bazie superkondensatorów. 

15. Układ napędowy będzie wyposażony w taki układ antypoślizgowy, aby podczas 

hamowania lub rozruchu tramwaju nieobciążonego na torze nie suchym w trakcie 

poślizgu, wyprowadził tramwaj z poślizgu przy każdej prędkości z zakresu od 1 do 70 

km/h. 

16. Tramwaj musi być przystosowany do pokonywania wzniesień (wjazd i zjazd na odcinku 

400 m) wynoszących do 6%, z możliwością zatrzymania na wymienionym odcinku. 

Wartości możliwych przyśpieszeń rozruchu, opóźnień hamowania i prędkości jazdy 

muszą być dostosowane do tych warunków. 

17. Tramwaj musi być przystosowany do warunków środowiskowych i klimatycznych miasta, 

w jakim będzie eksploatowany:  

a) Temperatura maksymalna w cieniu 40 0C, 

b) Temperatura minimalna -250C (czasowo -300C), 

c) Wilgotność względna maksymalna 100%, 

d) Konstrukcja wagonu musi umożliwiać jego przejazd po torowisku zalanym wodą 

opadową do wysokości 25 mm nad główką szyny na odcinku 100 m z prędkością 40 

km/h a do wysokości 100 mm z prędkością 5 km/h, 

e) Tramwaj musi dać się uruchomić przy temperaturze -250C po 48 godzinnym postoju 

na przestrzeni otwartej. 

18. Tramwaj musi być przystosowany do warunków technicznych wynikających z budowy 

torowisk i systemu zasilania Zamawiającego: 

Tablica 1 

Lp. Wyszczególnienie Wartość parametrów 

1 2 3 

1 Układ torów w planie sytuacyjnym i w przekroju poprzecznym 

1.1. 

Minimalne promienie łuków poziomych: 

a) na torach szlakowych Rmin 19 m 

b) w węzłach rozjazdowych, na pętlach i w zajezdniach Rmin 18 m 

c) w zwrotnicy torowej RZ 50 m 
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1.2. Położenie platformy przystankowej 

 a) wysokość platformy przystankowej, mierzona od poziomu główki 
szyny (pgs) na torze prostym i łukach R≥150 m 

220 mm 

 b) odległość krawędzi platformy przystankowej od osi toru 
prostego 

1250 mm 

 c) odległość krawędzi platformy przystankowej od osi toru na 
łukach o promieniu R≥150 m 

załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej 

 d) wysokość platformy przystankowej na łukach o promieniu 
R<150 m 220 mm 

1.3. Nominalna szerokość toru 1435 mm 

 Dopuszczalne odchyłki szerokości toru na prostej i łukach o 
promieniu R≥50 m  

-2; +10 mm 

1.4. Minimalny rozstaw torów uwzględniany w analizach możliwości bezkolizyjnego mijania się 
wagonów z uwzględnieniem poszerzeń wg normy PN-K-92009 

 a) bez konstrukcji wsporczych w międzytorzu 2900 mm 

 b) z konstrukcją wsporczą w międzytorzu 3400 mm 

1.5. Przechyłka maksymalna h 150  

1.6. Prześwit tramwaju – minimalna odległość najniżej położonych 
elementów tramwaju od poziomu główek szyn przy maksymalnym 
zużyciu kół 

≥ 60 mm z 
preferowanym 
prześwitem możliwie 
największym 

2. Układ torów w profilu podłużnym 

2.1. Minimalny promień łuku pionowego RV dla załomów wklęsłych i 
wypukłych  

1000 m 

2.2. Rampa przechyłowa na przejściu z prostej w łuk z przechyłką 1:300 

2.3. Maksymalne pochylenie podłużne 6 % 

3. Charakterystyka najbardziej niekorzystnych wjazdów do bram 
występujących w zajezdniach Zamawiającego, przedstawiona 
celem określenia przez Wykonawcę możliwości przejazdu 
oferowanym tramwajem. W przypadku występowania ograniczeń 
możliwości przejazdu przez bramę należy podać w charakterystyce 
technicznej oferowanego tramwaju, jakiego układu łuków dotyczy to 
ograniczenie i określić minimalną wymaganą długość prostej przed 
wjazdem. 

 

3.1.  Minimalna szerokość bramy wjazdowej do hali zajezdni 3 m 

3.2.  Parametry najbardziej niekorzystnego układu geometrycznego toru przed wjazdem do bramy 
zajezdni: 

 a) długość odcinka prostego pomiędzy końcem łuku a ścianą 4,5 m 
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zajezdni  

 b) Promień łuku Rt (wg rysunku) 20 m 

 c) odległość osi toru do wewnętrznej krawędzi bramy (wg rysunku) 1,6 m 

 

 

Kryteria dopuszczalnego zużycia i zmian eksploatacyjnych torów wg publikacji 

„Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych”          

W-wa 1983. 

19. Tramwaj musi być przystosowany do warunków technicznych wynikających z budowy 

systemu zasilania Zamawiającego: 

a) napięcie znamionowe urządzeń stacyjnych       – 660V, 

b) napięcie znamionowe sieci trakcyjnej        – 600V (-200V; +250V), 

c) maksymalne nastawy wyłączników zasilaczy trakcyjnych  – 4800A, 

d) maksymalny prąd rozruchu tramwaju        – 1400A, 

e) biegunowość zasilania  

─ sieć jezdna + (plus), 

─ szyny  - (minus). 

f) chwilowa wartość napięcia – przepięcia powstające podczas czynności łączeniowych 

oraz powodowane przez przekształtniki tramwajowe 1200V, 

g) maksymalna wysokość przewodu jezdnego nad główką szyny – 5,5 m (-250; +100 

mm), 

h) minimalna wysokość przewodu jezdnego nad główką szyny –4,15 m, 

i) zmiana wysokości przewodu jezdnego (pochylenie) – 1,5%, 

j) maksymalne odsunięcie przewodu jezdnego od osi toru – 0,45 m, 

k) docisk przewodu jezdnego eksploatowanych odbieraków prądu – 70N  7N, 

l) wielkość przerwy na izolatorze sekcyjnym (szerokość ślizgacza odbieraka nie może 

bocznikować tej przerwy) – 0,6 m, 

m) Sterowanie rozjazdów tramwajowych - sygnałem radiowym oraz sanki na sieci górnej 

(60A). 

20. Tramwaj musi być zbudowany tak, aby charakteryzował się: 

a) możliwością osiągnięcia minimum 2,2 mln km przebiegu w okresie eksploatacji, 

b) rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo pasażerów, 

prowadzącego pojazd i innych użytkowników drogi, 

c) dużą niezawodnością eksploatacyjną, tj. niskim wskaźnikiem awaryjności oraz 

łatwością przełączeń, pozwalającą na sprawne działanie w sytuacjach awaryjnych 

w celu niedopuszczenia do blokowania trasy, 

d) ograniczeniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy prowadzącego 

pojazd tak, aby nie były przekraczane dopuszczalne natężenia fizycznych czynników 

szkodliwych dla zdrowia (hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań, pól 

i promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości 0-300 GHz, 

promieniowania optycznego). 
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21. Tramwaj musi być przystosowany do bezpiecznej i oszczędnej eksploatacji 

na torowiskach Zamawiającego, przez co rozumie się: 

a) bezpieczeństwo przed wykolejeniem, 

b) współpracę tramwaj-tor przy zoptymalizowanym zużyciu kół i szyn, czego wynikiem 

musi być żywotność obręczy kół nie mniejsza niż 180 tys. km, przy eksploatacji 

tramwaju z zachowaniem różnicy pomiędzy przebiegami dla obu kierunków jazdy nie 

większej niż 2 tys. km, przy założeniu stosowania w torach położonych w łukach 

o promieniach R≤50 m szyn, 

c) zminimalizowaną pracochłonność planowo-zapobiegawczych obsług technicznych oraz 

pracochłonność obsług optymalizujących przebieg obręczy kół i ich wymiary, 

d) ograniczenie prądu pobieranego z sieci trakcyjnej, tak aby nie przekraczał 1400 A, 

e) zminimalizowane zużycie energii elektrycznej przez napęd oraz układy pomocnicze 

i wyposażenie poprzez zastosowanie urządzeń charakteryzujących się wysoką 

sprawnością energetyczną. 

22. Tramwaj musi być wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne z osobnym układem 

sterowania dla części pasażerskiej i kabiny motorniczego. 

23. Tramwaj musi być wyposażony w urządzenia systemowe dotychczas stosowane w 

taborze Zamawiającego lub równoważne (kompatybilne) do stosowanych w taborze 

Zamawiającego Do urządzeń systemowych należy zaliczyć rejestrator zdarzeń, 

informację pasażerską, monitoring oraz kasowniki i urządzenia nimi sterujące (np. 

rejestrator zdarzeń firmy ATM typu RT4TG). 

24. Tramwaj musi być wykonany z uwzględnieniem przeprowadzania jego planowo-

zapobiegawczych obsług technicznych, co oznacza, że okresowe prace obsługowe 

powinny być ułatwione przez prosty dostęp i możliwość szybkiego demontażu i montażu 

określonych elementów. 

Opis posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i systemów został umieszczony 

w SIWZ w celu możliwości dostosowania przez Wykonawców oferowanych urządzeń 

i systemów do posiadanych przez Zamawiającego, w kontekście ich wymaganej 

współpracy z tymi urządzeniami i systemami i w żadnym przypadku nie może być 

rozumiany jako wymóg Zamawiającego wyłącznego zawarcia w ofercie urządzeń 

i systemów posiadanych przez Zamawiającego. 

25. Tramwaj musi mieć co najmniej 28 pełnowymiarowych stacjonarnych miejsc 

do siedzenia (wskazana jest większa liczba siedzeń, Zamawiający dopuszcza dodatkowe 

siedzenia pasażerskie składane). 

26. Siedzenia w tramwaju powinny być ustawione tak, aby w jak najmniejszym stopniu 

ograniczały szerokość przejścia. Pożądane jest, aby siedzenia ustawione były przodem 

lub tyłem do kierunku jazdy wzdłuż obu ścian wagonu. Dopuszcza się ustawienie dwóch 

siedzeń przylegle bokami do siebie wyłącznie w miejscach, gdzie nie występują siedzenia 

przy przeciwległej ścianie wagonu co należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymaga się 

małej ingerencji obudów wózków w przestrzeń pasażerską, celem maksymalnego 

udostępnienia powierzchni wagonu pasażerom, w związku z czym w przestrzeni 

pasażerskiej nie mogą znajdować się więcej niż 3 przestrzenie nadwózkowe                          

z obudowami wózków. Pożądana jest możliwie największa szerokość przejścia, dla 

przemieszczania się wzdłuż tramwaju, mierzona maksymalną średnicą walca dającego 

się przesunąć po podłodze. 

27. Tramwaj musi mieć wyznaczone co najmniej 1 stanowisko do przewozu roweru. 

Mocowanie powinno umożliwiać sztywne zawieszenie roweru w pionie, na uchwycie 

trwale przymocowanym do konstrukcji nadwozia. Stanowisko przewozu rowerów 

powinno być właściwie oznaczone. Kontur powierzchni zajmowanej przez rower musi być 

trwale wyznaczony (np. pas wykładziny w kolorze żółtym o szerokości min. 100 mm 

wyznaczający pole przewozu roweru).  

28. Tramwaj musi zostać wyposażony w defibrylator AED. 
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29. Wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie tramwaju muszą spełniać swoje funkcje, 

bez wzajemnych kolizji. 

30. Tramwaj musi posiadać system diagnostyki pokładowej. 

31. Tramwaj musi dać się uruchomić przy temperaturze -25°C po 48 godzinach parkowania 

na przestrzeni otwartej. 

32. Elementy i materiały użyte do budowy tramwaju muszą być fabrycznie nowe. Nie 

dopuszcza się stosowania elementów używanych lub regenerowanych. 

33. Dostarczone tramwaje muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie eksploatowane  

i jednakowe. 

34. Proces produkcyjny tramwaju musi być realizowany metodami o dużym zaawansowaniu 

technicznym, zapewniającym wysoką dokładność wykonania i montażu elementów 

tramwaju, a tym samym pełną powtarzalność (zamienność) wykonywanych elementów 

dla całej dostawy (oprzyrządowanie wykonawcze i pomiarowe do produkcji elementów 

strukturalnych, oprzyrządowanie wykonawcze i pomiarowe do montażu 

wielkogabarytowych konstrukcji z wykonanych elementów strukturalnych, stanowisko 

pomiarowo-testowe do kontroli instalacji elektrycznej oraz funkcjonalności podzespołów 

i zespołów tramwaju przygotowanego wykonawczo i programowo do tego rodzaju 

kontroli. Proces produkcyjny musi być objęty systemem kontroli wewnętrznej 

Wykonawcy. 

35. Tramwaj musi mieć nadane czteroznakowe oznaczenie typu i numeru pojazdu (cyfry 

wybrane przez Wykonawcę, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) w sposób 

wykluczający dublowanie oznaczenia z innymi pojazdami eksploatowanymi przez 

Zamawiającego. 

36. Tramwaj musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w: 

a) ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów 

(Dz. U. z 2013  poz. 1716), 

c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków 

technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. Nr 65, poz. 344), 

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, 

warunków,  terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów i 

trolejbusów oraz jednostek  wykonujących te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343), 

e) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.). 

W budowie, wyposażeniu i dokumentacji tramwaju należy również uzyskać spełnienie 

wymagań zawartych w poniższych dokumentach: 

 PN-K 88250:1991, PN-K 88250:1991/Ap1:2000 Tabor tramwajowy - Urządzenie 

sprzęgające tramwajowego międzywagonowego sprzęgu, 

 PN-EN 60623:2007 Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne 

niekwasowe elektrolity. Pojedyncze ogniwa akumulatorowe niklowo-kadmowe, 

prostopadłościenne, otwarte, 

 PN-EN 50163:2006, PN-EN 50163:2006/A1:2007, PN-EN 50163:2006/AC:2010 

Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych, 

 PN-S 04100:1991 Drgania. Metody badań i oceny drgań mechanicznych 

na stanowiskach pracy w pojazdach, 
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 PN-EN 12663-1:2010 Kolejnictwo - Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe 

dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. – Część 1: Lokomotywy i tabor 

pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych), 

 PN-K 92009:1998 Komunikacja miejska - Skrajnia budowli – Wymagania, 

 PN-EN 60349-2:2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujące 

do pojazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego 

zasilane z przekształtników energoelektronicznych, 

 PN-EN 50121-3-1:2010 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność 

elektromagnetyczna. Część 3-1: Tabor - Pociąg i kompletny pojazd, 

 PN-EN 50121-3-2:2009 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność 

elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor – Aparatura, 

 PN-EN 50155:2007, PN-EN 50155:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe -  

Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze, 

 PN-EN 50264-1:2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: 

Wymagania ogólne, 

 PN-EN 60077-1:2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru 

kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne, 

 PN-EN 14363:2007 Kolejnictwo - Badania właściwości dynamicznych pojazdów 

szynowych przed dopuszczeniem do ruchu - Badanie właściwości biegowych i 

próby stacjonarne, 

 PN-EN 15227+A1:2011 Kolejnictwo – Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów 

szynowych, 

 PN-EN 13452-1:2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania 

w transporcie publicznym - Część 1- Wymagania eksploatacyjne, 

 PN-EN 13452-2:2003 Kolejnictwo – Hamowanie - Systemy hamowania 

w transporcie publicznym - Część 2- Sprawdzenie parametrów, 

 PN-EN 15085-1:2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części 

składowych – Część 1 – Postanowienia ogólne, 

 PN-EN 15085-2:2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części 

składowych – Część 2 – Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów 

spawalniczych, 

 PN-EN 15085-3:2007, PN-EN 15085-3:2007/AC:2010 Kolejnictwo – Spawanie 

pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 3 – Wymagania 

konstrukcyjne, 

 PN-EN 15085-4:2007 Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części 

składowych – Część 2 – Wymagania produkcyjne, 

 PN-EN 50124-1:2007, PN-EN 50124-1:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne 

powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego 

i elektronicznego, 

 PN-EN 50124-2:2007, PN-EN 50124-2:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa, 

 PN-EN 50125-1:2002, PN-EN 50125-1:2002/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe, 

 PN-EN 61287-1:2007 Zastosowania kolejowe – Przekształtniki mocy instalowane 

w taborze – Część 1: Charakterystyka i metody badań, 

 PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku, 
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 PN-K 92004:2007 Tabor tramwajowy – Odbierak prądu tramwajowy – Wymagania 

i metody badań, 

 PN EN 50126-1:1999 Zastosowania kolejowe - niezawodność, dostępność, 

podatność utrzymaniowa oraz bezpieczeństwo (RAM). Wymagania podstawowe. 

 PN-EN 50153:2004 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed 

zagrożeniami elektrycznymi, 

 PN-EN 61310-1:2009  Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie 

i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych 

i dotykowych. 

37. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym za pomocą 

Polskich Norm. Wykonawca, który powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

38. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 

umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %. 

 

II. Wymagania szczegółowe dotyczące budowy tramwaju 

Każdy tramwaj musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać 

następujące wyposażenie (jednakowo wykonany i wyposażony przez cały okres objęty 

umową): 

1. Konstrukcja wagonu 

Konstrukcja nadwozia tramwaju powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością, 

tak aby w całym okresie eksploatacji tramwaju, uwzględniając obsługowe i awaryjne 

podnoszenia oraz drobne zderzenia, nie występowały jej odkształcenia lub pęknięcia. 

Wymagane jest, aby konstrukcja nadwozia tramwaju musiała spełniać wymagania 

zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych określone w normie PN-EN 15227+A1:2011. 

1.1. Wykonawca przed przystąpieniem do badań odbiorczych rozszerzonych, musi 

przedstawić Zamawiającemu wyniki obliczeń badań wytrzymałościowych nadwozia w 

pełnym zakresie kierunków i rodzaju obciążenia, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 

12663-1:2010. W zakresie wymagań normy PN-EN 12663-1:2010 (pkt 5.6. i 8.3. 

normy) Zamawiający wymaga wykazania wytrzymałości zmęczeniowej stosując 

obliczenia na podstawie hipotezy granicy zmęczenia (pkt 5.6.2.1 normy).  

W zakresie danych dotyczących eksploatacji tramwaju należy uwzględnić, że: 

─ na trasie mogą występować przypadki awaryjne, w których oferowany tramwaj 

będzie pchany lub ciągnięty przez inny tramwaj, sprzęgnięty z nim mechanicznie, 

oraz takie, w których oferowany tramwaj będzie pchał lub ciągnął taki sam 

tramwaj jak oferowany lub tramwaj (zespół tramwajowy) innego typu o masie 

własnej do 46 500 kg, 

─ tramwaj będzie podnoszony awaryjnie w przypadkach wykolejenia lub 

konieczności podstawienia wózka holowniczego, służącego do awaryjnego 

sprowadzania tramwaju, 

─ napełnienie tramwaju będzie zmienne w zależności od pory dnia oraz odcinka 

trasy i może odpowiadać zagęszczeniu pasażerów, przy którym na osobę stojącą 

przypada 0,15 m2 powierzchni do stania. 

1.2. Wykonawca przed przystąpieniem do badań odbiorczych rozszerzonych, musi 

przedstawić Zamawiającemu wyniki obliczeń potwierdzających spełnienie wymagań 

normy PN-EN 15227+A1:2011. 
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1.3. Konstrukcja przegubów tramwaju powinna uniemożliwiać przypadkowe, 

niezamierzone rozłączenie członów oraz zapewniać proste wykonanie czynności 

rozłączenia członów tramwaju w warunkach zajezdniowych. Człony po rozłączeniu 

powinny dawać się przetaczać. Przy wymaganiu stosowania do przetaczania członu 

dodatkowego wózka-podpory, konstrukcja członu powinna być przystosowana do 

posadowienia na takim wózku. 

1.4. Tramwaj powinien być przystosowany do podnoszenia w warunkach zajezdniowych 

bez rozłączania członów oraz z rozłączaniem członów (podnoszenie każdego członu 

oddzielnie). Konstrukcja połączeń międzyczłonowych, okablowania elektrycznego 

i hydrauliki powinna umożliwiać ich szybkie i łatwe rozłączanie. 

1.5. Tramwaj musi być wykonany w taki sposób, aby przy wykorzystaniu posiadanego 

przez Zamawiającego sprzętu jakim są: żurawie samochodowe, zestaw podnośników 

do wkolejania pojazdów szynowych, wózki holownicze służące do awaryjnego 

sprowadzania tramwaju, była możliwość awaryjnego podniesienia tramwaju oraz 

jego wkolejenia i sprowadzenia na wózku do awaryjnego sprowadzania tramwaju, z 

uwzględnieniem: 

a) podnoszenia przodu i tyłu tramwaju jednym dźwigiem (bez użycia trawersy), 

chwytając „za nos”, przy pożądanym udźwigu nie przekraczającym 120 kN, 

b) podnoszenia poszczególnych członów przy użyciu jednego lub dwóch dźwigów 

samochodowych (jeden z prawej, a drugi z lewej strony tramwaju). Pożądana jest 

możliwość awaryjnego podnoszenia jednym dźwigiem poszczególnych członów 

tramwaju, przy udźwigu nie przekraczającym 120 kN z uwzględnieniem ciężaru 

trawersy, celem wkolejenia lub podstawienia pod dowolnie wybrany wózek 

wagonowy wózka do awaryjnego sprowadzania tramwaju, 

c) podnoszenia wszystkich członów tramwaju przy użyciu zestawu podnośników 

do wkolejania pojazdów szynowych, 

d) sprowadzania tramwaju na wózku holowniczym. 

Zamawiający posiada dźwig specjalny typu TRAM 190 drogowo-torowy z trawersą 

umożliwiającą przechwycenie na pasach wagonu w każdym miejscu lub pinach w 

pudle wagonu o udźwigu: 

19 ton na wysięgu 1306-2059 mm 

16 ton na wysięgu 2759 mm 

12 ton na wysięgu 3759 mm 

11 ton na wysięgu 4359 mm 

1.6. W obrębie każdego wózka wagonowego należy przewidzieć miejsca podparcia dla 

urządzeń podstawczych wchodzących w skład wyposażenia. 

1.7. Przy zastosowaniu trawersy zawiesie musi być elastyczne, a tramwaj musi mieć 

elementy stałe (np. wysuwane) lub montowane (wsuwane) na czas podnoszenia, 

służące do zamocowania zawiesia. 

1.8. Nadwozie tramwaju powinno mieć nowoczesną sylwetkę, posiadającą 

aerodynamiczne kształty i estetycznie dobrane proporcje, z uwzględnieniem 

wkomponowania w sylwetkę okien i drzwi. Wykonawca powinien przedstawić 

wizerunek tramwaju w kolorystyce bazującej na barwach miasta Gdańsk na 

podstawie przykładowej wizualizacji przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej 

specyfikacji technicznej. W propozycjach wzornictwa tramwaju należy dążyć do 

zapewnienia jednolitej kolorystyki poszczególnych elementów tramwaju. 

1.9. Nadwozie tramwaju powinno być wykonane w formie konstrukcji metalowej, 

odpornej na korozję. Na poszycie należy zastosować materiał o zwiększonej 

odporności na korozję, z tym że dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa 

sztucznego. Nie dopuszcza się stosowania aluminium w konstrukcji i poszyciu 
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nadwozia z wyłączeniem dachu. Wykorzystany materiał do konstrukcji tramwaju 

powinien wytrzymać 30-letnią eksploatację w zmiennych warunkach pogodowych. 

1.10. Powłoki lakiernicze nadwozia muszą charakteryzować się: 

a) trwałą spójnością warstw oraz dobrą przyczepnością do podłoża, 

b) niezmiennością odcienia koloru w czasie, 

c) dużą gładkością powierzchni (brakiem efektu „skórki pomarańczowej”), 

d) wysoką odpornością na promienie UV i czynniki chemiczne, w tym środki myjące, 

e) wysoką odpornością na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia, z uwzględnieniem  

mycia  w myjni mechanicznej, 

f) posiadaniem powłoki „antygraffiti”. 

1.11. Konstrukcja tramwaju musi uwzględniać zabezpieczenie dla motorniczego                  

i pasażerów przed skutkami kolizji z innymi pojazdami. Elementy konstrukcji w 

strefach tramwaju narażonych na uszkodzenie w przypadku kolizji powinny być łatwo 

wymienialne.  

1.12. W konstrukcji zderzaków należy zastosować elementy pochłaniające energię zderzeń 

przy małych prędkościach, tj. ok. 5÷15 km/h. 

1.13. Zderzaki tramwaju muszą być umieszczone na wysokości odpowiadającej wysokości 

umieszczenia zderzaków w taborze eksploatowanym przez Zamawiającego tak, aby 

była możliwa współpraca zderzaków w trakcie kolizji tramwajów. Wysokość krawędzi 

dolnej zderzaka liczona od pgs w najwyższym jego położeniu (tramwaj nieobciążony  

i z nowymi kołami) musi być ≤ 760 mm. Wysokość krawędzi górnej zderzaka liczona 

od pgs w najniższym jego położeniu (tramwaj maksymalnie obciążony i z 

maksymalnie zużytymi kołami) musi być  ≥ 800 mm. 

1.14. Po obu stronach każdego zderzaka tramwaju należy wykonać gniazdo do 

umieszczenia chorągiewki o średnicy drzewca  16 mm, zabezpieczone zaślepką z 

tworzywa sztucznego. 

1.15. Sprzęgi wagonowe muszą być wykonane jako składane, nie wystające w pozycji    

złożonej poza obrys nadwozia tramwaju. Rozkładanie i składanie sprzęgów musi być   

możliwe do wykonania bez korzystania z kanału przeglądowego i narzędzi oraz 

dawać się wykonać przy małym wysiłku i bezpiecznie. 

1.16. Zakończenie sprzęgu i jego wysokość od główki szyny powinny być zgodne  

ze sprzęgami stosowanymi w taborze Zamawiającego tak, aby było możliwe 

bezpośrednie sprzęgnięcie tramwaju z innymi tramwajami eksploatowanymi przez 

Zamawiającego. Urządzenie sprzęgające (głowicę Alberta) należy wykonać zgodnie z 

normą PN-K 88250:1991 (lub równoważną). W taborze Zamawiającego wysokość 

zamocowania sprzęgu od pgs wynosi 540 mm. 

1.17. Nadwozie musi posiadać osłony sprzęgów wykonane tak, aby sprzęgi w stanie 

złożonym nie były widoczne. Osłony powinny się łatwo demontować (bez użycia 

narzędzi) lub odchylać, umożliwiając rozłożenie sprzęgów, sprzęgnięcie dwóch 

wagonów na prostej i łuku oraz ich pracę po sprzęgnięciu z innym tramwajem. W 

przypadku stosowania zamków wymaga się rozwiązania typu „kwadrat”. 

1.18. Wszystkie człony tramwaju powinny mieć oznaczone punkty wyznaczające ich oś 

podłużną. Punkty powyższe powinny być dostępne pod tramwajem. 

2. Konstrukcja i zagospodarowanie dachu 

2.1. Dach tramwaju swoją budową i zagospodarowaniem powinien: 

a) uniemożliwiać zaleganie wody opadowej i posiadać odprowadzenie wody chroniące 

przed zalewaniem ścian i osłon międzyczłonowych, 
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b) posiadać bezpieczną przestrzeń do przemieszczania się i wykonywania obsług 

technicznych urządzeń zabudowanych na dachu, z uwzględnieniem bezpiecznych 

przejść nad połączeniem członów nadwozia, zrealizowanych poprzez zastosowanie 

uchwytów do przytrzymywania się podczas przechodzenia i stopni zmniejszających 

odległość przejścia między członami, 

c) uwzględniać ułożenie przewodów elektrycznych i światłowodowych w sposób 

uporządkowany, bez narażenia na uszkodzenia elektryczne i mechaniczne wynikające 

z warunków środowiskowych i ruchu pojazdu oraz przechodzenia pracowników 

obsługi technicznej. Przewody muszą być umieszczone i osłonięte tak, 

aby uniemożliwiać chodzenie bezpośrednio po nich. Wymagane jest umieszczenie 

przewodów z zachowaniem dystansu od poszycia dachu i takie ich zamocowanie, 

aby nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu w czasie normalnej eksploatacji, 

d) zapewniać budowę połączeń elektrycznych uniemożliwiającą pojawienie się napięcia  

na konstrukcji tramwaju i poszyciu zewnętrznym w normalnej eksploatacji oraz 

w przypadku zdarzeń drogowych (zgniecenia między członami, rozerwanie członów), 

e) skrzynie z urządzeniami umieszczone na dachu tramwaju powinny być niewidoczne z 

poziomu oczu pieszego z odległości 5 m od bocznej ściany tramwaju, zakładając 

wzrost pieszego 190 cm. 

2.2. Poszycie dachu oraz podesty przeznaczone do chodzenia muszą mieć taką 

wytrzymałość, aby nie odkształcały się trwale w czasie chodzenia pracowników 

obsługi technicznej. 

2.3. Wymagane jest przystosowanie dachu w okolicy odbieraka prądu do awaryjnego 

wejścia na dach po drabinie, przez wykonanie uchwytu do zamocowania (oparcia) 

drabiny oraz uchwytu do przytrzymywania się w trakcie przechodzenia z drabiny na 

dach tramwaju. 

2.4. Należy zastosować odbierak prądu jednoramienny o konstrukcji wzmocnionej, 

przystosowanej do bezawaryjnej współpracy z siecią trakcyjną, gwarantującej jego 

wysoką trwałość. Wymagane jest wyposażenie odbieraka prądu w napęd elektryczny, 

którego wałek napędowy jest łączony zatrzaskowo z napędem i przepustem 

dachowym oraz w urządzenie umożliwiające manualne podniesienie i opuszczenie 

odbieraka prądu przy niedziałającym napędzie elektrycznym. 

2.5. Umieszczone na dachu izolatory urządzeń elektrycznych, poprzez budowę izolatora  

i użytego materiału, powinny być elektrycznie odporne na zabrudzenie, zwłaszcza 

grafitem pochodzącym ze ślizgów odbieraka prądu oraz umożliwiać łatwe ich 

czyszczenie. 

2.6. Urządzenia elektryczne umieszczone na dachu powinny pracować bezawaryjnie  

także w przypadku ulewnych opadów oraz przy zaleganiu śniegu będącego 

następstwem parkowania tramwajów na niezadaszonym placu postojowym w czasie 

opadów atmosferycznych. 

2.7. Uszczelnienia skrzyń wagonowych umieszczonych na dachu oraz wszystkie przepusty 

dachowe muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do 

wnętrza wody oraz być odporne na uszkodzenia mogące je pogorszyć w trakcie 

eksploatacji tramwaju. 

3. Wózki wagonowe           

3.1. Tramwaj musi być wyposażony w wózki wagonowe z kołami związanymi osią 

klasyczną lub niezwiązanymi żadną osią. Dopuszcza się zastosowanie osi 

portalowych. 

3.2. Koła wózków wagonowych nie mogą mieć mniejszej średnicy niż 590 mm i 

szerokości obręczy 90 mm dla koła nowego, ich obręcze muszą być wykonane z 

materiału P70 o profilu koła zgodnym z PN-K-92016-1. Zamawiający stosuje profil 

obręczy PST. 
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3.3. Pożądane jest, aby tramwaj był wyposażony w koła o średnicy większej od wyżej 

podanej. 

3.4. Koła wózków wagonowych muszą być osłonięte błotnikami. 

3.5. W budowie wózka wagonowego powinny być zastosowane co najmniej dwa stopnie 

odsprężynowania (nie licząc elastyczności kół), w celu ograniczenia oddziaływania 

masy nieodsprężynowanej. 

3.6. Konstrukcja wózka wagonowego (łącznie z przyjętymi wymiarami charakteryzującymi 

zestawy kołowe i profile obręczy kół) musi zapewniać prawidłową współpracę 

tramwaju z torem rozumianą jako: 

a) oszczędne zużywanie się obręczy kół i szyn, 

b) zminimalizowaną emisję hałasu i drgań, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa przed wykolejeniem. 

3.7. Konstrukcja wózka wagonowego powinna umożliwiać wymianę obręczy kół 

w warunkach zajezdni tramwajowej. 

3.8. Wózki powinny być wyposażone w otwierane boczne osłony tłumiące hałas. Osłony te 

powinny w położeniu otwartym umożliwić odchylanie o kąt przekraczający 160°, a ich 

otwieranie powinno być możliwe na torowisku z wygrodzeniem, przy koniecznym 

w trakcie otwierania odsunięciu osłony od linii nadwozia tramwaju 

nieprzekraczającym 30 cm. Osłony boczne powinny mieć możliwość całkowitego 

demontażu w sposób łatwy i szybki do wykonania w różnych warunkach, w tym np. 

zimowych. Osłona powinna być zabezpieczona zamkiem, który nie może ulec 

otwarciu podczas jazdy. Powyższe wymaganie dotyczy również wszystkich innych 

osłon umieszczonych w dolnej części nadwozia tramwaju. Wymagane jest 

zastosowanie w osłonach zamków typu „kwadrat”, a ich usytuowanie powinno 

zabezpieczać je przed zbieraniem się i zamarzaniem w nich wody. 

3.9. Żaden element wózka jezdnego tramwaju nie może wystawać poza obrys pudła 

wagonu, osłona boczna wózka jezdnego musi tworzyć jedną linię z powierzchnią 

boczną wagonu. 

3.10. Konstrukcja wózka musi uwzględniać przeprowadzanie procesu reprofilacji kół 

na tokarce podtorowej Zamawiającego bez konieczności demontażu jakichkolwiek 

elementów tramwaju, z wyłączeniem osłon wózków i osłon nakiełków wykonanych  

w osiach oraz osłon zabezpieczających otwory przeznaczone do mocowania tramwaju 

na tokarkach podtorowych. Zamawiający dysponuje tokarką podtorową (typu UGL 

80N, której producentem jest Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. z Kuźni 

Raciborskiej), przystosowaną są do obróbki kół tramwaju z mocowaniem zestawów 

kołowych wagonów podczas obróbki kół następującymi metodami: 

─ w kłach, 

─ w podporach maźnic wewnętrznych, 

─ przez łapy dociskowe mocowane w pinolach koników zamiast kłów obrotowych. 

3.11. Mocowanie zestawów kołowych w podporach maźnic wewnętrznych wymaga 

wykonania w obudowach maźnic specjalnych gniazd oraz otworów gwintowanych, 

zabezpieczonych podczas eksploatacji tramwaju „specjalnymi korkami”. 

3.12. Zamontowane na wózkach hamulce postojowe muszą być hamulcami tarczowymi. 

3.13. Hamulec tarczowy musi posiadać układy awaryjnego odhamowania: 

a) hydrauliczny lub elektryczny, pozwalający na odhamowanie, oddzielnie grupy 

hamulców każdego wózka, 

b) indywidualny, pozwalający na mechaniczne odhamowanie każdego zacisku hamulca 

przy dogodnym dostępie z boku tramwaju do elementu służącego odhamowaniu. 

c) czynność odhamowania nie może wymagać demontażu jakichkolwiek elementów (np. 

osłon) a element służący odhamowaniu musi być widoczny i znajdować się blisko 

płaszczyzny bocznej tramwaju. Całkowite odhamowanie mechaniczne uszkodzonego 
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wagonu nie powinno trwać dłużej niż 5 minut oraz wskazane jest nieużywanie  

narzędzi specjalistycznych. 

3.14. Tarcze hamulcowe muszą być wykonane jako dzielone lub powinny być tak 

usytuowane, aby istniała możliwość ich demontażu bez konieczności odłączania 

wózka wagonowego od nadwozia. 

3.15. Hamulce szynowe muszą być zamontowane z takim dostępem do nich, aby do ich 

regulacji oraz montażu i demontażu nie trzeba było ani demontować innych 

elementów tramwaju (nie dotyczy osłony wózka), ani podnosić tramwaju lub 

nadwozia. Zastosowane hamulce szynowe nie mogą wymagać częstszej obsługi niż 

co 20 tys. km przebiegu tramwaju. 

3.16. W miejscach wymagających okresowego smarowania w trakcie eksploatacji tramwaju 

powinny być zamontowane smarowniczki (tzw. kalamitki), usytuowane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla podłączenia do nich smarownicy. 

3.17. Konstrukcja wózka powinna mieć oznaczone punkty pomiarowe do sprawdzania 

geometrii ramy wózka. 

3.18. Przekładnie układu napędowego powinny charakteryzować się pełną szczelnością 

(brak wycieków pomiędzy okresami międzyremontowymi), a trwałość użytych 

podzespołów powinna zapewniać przebieg międzyremontowy nie mniejszy niż 600 

tys. km. 

3.19. Tramwaj musi być wyposażony w urządzenia do smarowania obrzeży kół systemem 

natryskowym, umożliwiające smarowanie kół pierwszej osi dla każdego kierunku 

jazdy. Wymaga się, systemu natrysku  opartego na sygnałach/impulsach z GPS 

(określony obszar działania na podstawie współrzędnych), skrętomierza                           

i kierunkowskazu. 

3.20. Tramwaj musi posiadać możliwość przejazdu przez torowisko zalane wodą: 

a) z prędkością 40 km/h  na odcinku o długości minimum 100 m przy zalaniu torowiska 

do 25 mm liczonych od pgs, 

b) z prędkością 5 km/h na odcinku o długości minimum 50 m przy zalaniu torowiska 

do 100 mm liczonych od pgs. 

3.21. W przypadku zastosowania w wózkach wagonowych osi, w celu wyeliminowania 

niebezpieczeństwa ich pękania w eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest określić 

w dokumentacji technicznej wymagania dla osi określające: 

a) charakterystykę zastosowanego materiału, 

b) strukturę materiału, 

c) twardość wzdłuż promienia na powierzchni zgładu. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki badań w powyższym zakresie dla 

materiału, z którego zostały wykonane osie każdego tramwaju. Badania musi 

przeprowadzić jednostka badawcza na próbkach z poszczególnych wytopów, jednak 

w liczbie nie mniejszej niż 1 próbka dla 30 osi. 

4. Układ piaskowania 

4.1.  Tramwaj musi być wyposażony w układ piaskowania dla dwóch kierunków jazdy. 

4.2.  Układ piaskowania musi spełniać wszystkie poniższe wymagania: 

a) sypanie piasku musi następować co najmniej pod oba koła dwóch napędowych osi 

dla każdego kierunku jazdy, w tym dla każdego kierunku jazdy pod koła pierwszej 

osi (w przypadku zastosowania wózków bezosiowych według tej samej zasady, pod 

koła odpowiadające swoją lokalizacją w tramwaju kołom wózków z osiami, 

b) sterowanie sypaniem piasku musi odbywać się: 

 automatycznie z chwilą wykrycia poślizgu na sygnał układu sterowania tramwaju, 

 manualnie, po załączeniu przez motorniczego układu 
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4.3.  Pojemność zbiorników na piasek musi w okresie sprzyjającym występowaniu 

poślizgów zapewniać co najmniej jednodniowe używanie urządzenia bez konieczności 

dodatkowego napełniania zbiorników piaskiem.  

4.4.  Układ piaskowania musi posiadać system suszenia piasku. 

4.5.  Końcówka przewodu wysypowego piasku pod koło musi posiadać element grzejny 

zabezpieczający ją przed zamarzaniem. 

4.6.  Układ piaskowania musi być tak zbudowany, aby nie następowało zaleganie piasku  

w przewodach wysypowych. 

4.7.  Zbiorniki piasku powinny być przystosowane do bezpyłowego napełniania  

z poziomu torowiska przy wykorzystaniu dystrybutora oraz dodatkowo do napełniania 

ręcznego. Zamawiający posiada stanowiska do napełniania piasecznic wykonane 

z wykorzystaniem urządzeń firmy KLEIN Anlagenbau AG, co należy uwzględnić przy 

projektowaniu otworu wsypowego. 

4.8.  Wsypy do napełniania zbiorników, montowane w ścianach tramwaju, muszą być 

zamykane drzwiczkami z zamkiem na klucz typu „kwadrat” i posiadać obramowanie 

z materiału odpornego na uszkodzenia powierzchniowe (mogące następować 

w wyniku uderzeń końcówką pistoletu do napełniania piaskiem). 

4.9.  Kontrola stopnia napełnienia zbiorników powinna być zrealizowana dwustopniowo: 

a) za pomocą wskaźnika umieszczonego w kabinach motorniczego (w przypadku grafiki 

ekranowej poziom napełnienia powinien aktualizowany być automatycznie, bez 

ingerencji użytkownika), 

b) za pomocą wziernika umieszczonego na zbiorniku piasku. 

4.10.  Liczba osi, pod które sypany jest piasek, ilość sypanego piasku oraz zależność ilości 

sypanego piasku od prędkości tramwaju muszą być tak dobrane, aby tramwaj 

skutecznie likwidował poslizg na torze nie suchym w pełnym zakresie prędkości, tj. 

od prędkości z zakresu: 0< prędkość tramwaju <70 km/h. 

4.11.  Wymagana jest możliwość dokonywania regulacji ilości wysypywanego piasku 

z minimalną wartością 20 g/s sypanego piasku pod każde koło. 

4.12.  Ilość piasku sypanego pod każde z kół powinna być podobna, przy czym różnica 

w ilości piasku sypanego pod poszczególne koła tej samej osi nie powinna być 

większa niż 15%. 

5. Układ do smarowania obrzeży kół jezdnych 

5.1. Wagon tramwajowy musi być wyposażony w urządzenia przeznaczone do 

smarowania obręczy koła tramwaju celem zminimalizowania zużycia materiału 

powstającego między powierzchnią toczną koła a główką szyny oraz zmniejszenia 

hałasu wynikającego z tarcia. 

5.2. Należy zastosować układ smarowania obrzeży kół jezdnych dla dwóch kierunków 

jazdy. 

5.3. Urządzenie smarowania obręczy kół musi być sterowane przez komputer pokładowy 

pojazdu i spełniać poniższe wymagania definiowanie w aplikacji komputera: 

a) maksymalny czas smarowania i odstępy między włączeniami, 

b) smarowanie w zdefiniowanych obszarach na podstawie współrzędnych GPS 

zapisanych w systemie za pomocą aplikacji programowej umożliwiającej 

samodzielne generowanie i modyfikację plików wsadowych definiujących obszary 

załączania systemu smarowania wraz z modyfikacją i aktualizacją  

oprogramowania na serwerach w zajezdniach (stworzenie nowej grupy pojazdów 

ze zmodyfikowanym systemem smarowania obrzeży kół), 

c) załączenie smarowania obrzeży na podstawie sygnału ze skrętomierza, 

kierunkowskazów, aktywacji przełożenia zwrotnicy kierunkowej, 
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d) załączenie smarowania powinno być rejestrowane w rejestratorze zdarzeń na 

podstawie rejestrowanych sygnałów np. przełączenie zwrotnicy. 

6. Układ elektryczny 

6.1.  Wyposażenie elektryczne powinno spełniać wymagania określone w normach 

wymienionych w części I 

6.2.  Wymagany jest układ napędowy z silnikami prądu przemiennego 

(asynchronicznymi), zasilanymi z falowników zbudowanych na bazie tranzystorów. 

6.3.  Układ napędowy musi być zbudowany tak, aby wszystkie silniki tramwaju nie były 

zasilane z tego samego przekształtnika. W związku z tym tramwaj musi posiadać 

więcej niż jeden przekształtnik. 

6.4.  Wymagany jest układ sterowania mikroprocesorowy. 

6.5.  Wymagane jest, aby tramwaj realizował możliwie stałe, niezależne od obciążenia 

wagonu i warunków drogowych, przyśpieszenie nieprzekraczające wartości 1,4 m/s2. 

Jednocześnie dla zakresu prędkości 0÷30 km/h wymagane jest, aby tramwaj 

realizował przyśpieszenie nie mniejsze niż 1,2 m/s2 dla obciążenia pojazdu w 80% na 

torze płaskim. 

6.6.  Wymagane jest, aby tramwaj spełniał wskaźnik komfortu: 

─ wartość szarpnięcia podczas rozruchu k1  1,3 m/s3 

─ wartość przy wyłączeniu przepływu prądu k2   1,0 m/s3 

6.7.  Wymagane jest zabezpieczenie głównego obwodu elektrycznego tramwaju przed 

przepięciami pochodzącymi z sieci trakcyjnej, będącymi wynikiem wyładowań 

atmosferycznych. 

6.8.  W ochronie instalacji elektrycznej tramwaju w przypadku zwarcia lub przeciążenia 

należy zastosować wyłącznik szybki o czasie działania nie dłuższym niż 26 ms, przy 

czym wymagane jest, aby prąd wyzwalacza prądowego nie był większy od 120% 

maksymalnej wartości prądu pobieranego przez tramwaj. 

6.9.  Wszystkie odsłonięte elementy wykonane z materiałów przewodzących, które są 

dostępne dla pasażerów lub osób postronnych, muszą być połączone z masą 

nadwozia obwodem ochronnym, którego podłączenia i ciągłość można skontrolować 

w sposób wizualny. Powyższe nie dotyczy elementów przewodzących, odizolowanych 

odpowiednio od czynnych elementów przewodzących, mogących powodować 

porażenie prądem. 

6.10.  Wymagane jest wyposażenie tramwaju w układ, który w przypadku wystąpienia 

zaniku  napięcia sieci trakcyjnej podczas procesu hamowania, spowoduje odłączenie 

układów WN tramwaju  od sieci trakcyjnej w celu nieprzenoszenia potencjału na tą 

sieć. 

6.11.  Układ zasilania i sterowania napędem powinien być tak skonstruowany, aby  

w przypadku awarii jednego modułu napędowego możliwa była jazda awaryjna 

pozostałym napędem. Włączenie tej funkcji musi być możliwe do zrealizowania przez 

motorniczego jednym przyciskiem lub jednym przełącznikiem umieszczonym w 

kabinach motorniczego. 

6.12.  Wymagany jest system wykrywania i likwidacji poślizgów kół przy rozruchu 

i hamowaniu, z możliwością wyłączenia układu (zabezpieczone plombą). 

Wykorzystanie układów hamulców szynowych (bezpieczeństwa, awaryjnych) do 

systemu likwidacji poślizgu jest niedozwolone. Wymagane jest rejestrowanie 

wyłączenia tego układu w Rejestratorze Zdarzeń tramwaju. 

6.13.  Wymagana jest możliwość rekuperacji energii elektrycznej podczas hamowania 

w granicach napięcia sieci trakcyjnej 400÷720 V. Maksymalne napięcie na odbieraku 

prądu podczas hamowania odzyskowego nie może przekraczać wartości określonej w 

normie PN-EN 50163:2006 dla sieci o napięciu znamionowym 600V DC, 
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uwzględniając podwyższenie dopuszczalnej wartości napięcia chwilowego Umax2 do 

wartości 850 V.  

6.14.  Hamulec roboczy elektrodynamiczny musi umożliwiać zatrzymanie tramwaju bez 

udziału hamulca postojowego. Załączenie hamulca postojowego musi przebiegać bez 

wyczuwalnego działania (utknięcia) podczas ostatniej fazy hamowania roboczego. 

6.15.  Hamulec roboczy elektrodynamiczny nie może posiadać uzależnień, które by 

przerywały automatycznie, bez woli prowadzącego tramwaj, zadany proces 

hamowania elektrodynamicznego, z wyłączeniem przypadku uszkodzenia układu 

powodującego wzrost napięcia na odbieraku prądu ponad 850 V, pod warunkiem 

zastąpienia wyłączonego hamowania elektrodynamicznego hamowaniem awaryjnym. 

W przypadku wyposażenia pojazdu w więcej niż jeden układ ograniczający wzrost 

napięcia na odbieraku prądu, w przypadku uszkodzenia jednego układu, powinno 

zostać wyłączone hamowanie elektrodynamiczne tylko dla tego układu i zastąpione 

hamowaniem awaryjnym. 

6.16.  Hamulec elektrodynamiczny musi utrzymać swoją sprawność również w przypadku 

zaniku napięcia w sieci trakcyjnej. Powyższe dotyczy sieci trakcyjnej wyłączonej oraz 

wyłączonej i uziemionej. Dodatkowo dla tych stanów sieci układ napędowy tramwaju 

powinien być wyposażony w element uniemożliwiający przepływ prądu do sieci 

zasilającej (nie może podawać napięcia na odbierak prądu). 

6.17.  Układ pokładowego zasobnika energii zbudowanego na bazie superkondensatorów, 

powinien charakteryzować się następującymi rozwiązaniami: 

 pojemność powinna umożliwić zgromadzenie min. 1 kWh użytecznej energii 

uzyskanej podczas hamowania tramwaju z każdej prędkości (tzn. energii, która 

będzie mogła w całości zostać spożytkowana na rozruch), 

 układ pokładowego zasobnika energii musi mieć możliwość szybkiego wyłączenia 

z układu tramwaju oraz galwanicznego odłączenia od instalacji elektrycznej, 

 występowanie napięcia ponad 60 V na pokładowym zasobniku musi być 

sygnalizowane w sposób widoczny dla obsługi nawet po wyłączeniu pokładowego 

źródła zasilania, 

 pokładowy zasobnik energii musi mieć możliwość ręcznego wyboru trybu zdjęcia 

napięcia z zasobnika (poza mikroprocesorowym układem sterowania), 

 wybór jazdy autonomicznej musi spowodować wcześniejsze automatyczne odłączenie 

galwaniczne odbieraka prądu oraz wszystkich elementów o stopniu ochrony 

mniejszym niż IP2X od źródła napięcia trakcyjnego pochodzącego z pokładowego 

zasobnika energii; dodatkowo przed zrealizowaniem jazdy autonomicznej powinien 

automatycznie zostać opuszczony odbierak prądu i zablokowany w pozycji złożonej 

do momentu wycofania wyboru jazdy autonomicznej. Po wyłączeniu jazdy 

autonomicznej odbierak prądu nie może samoczynnie się podnieść, 

 w przypadku wyboru trybu jazdy autonomicznej (przy naładowanym zasobniku) 

energia potrzebna do jazdy powinna być w pierwszej kolejności pobrana z zasobnika. 

Jazda autonomiczna oprócz zjazdu z izolatora sekcyjnego i awaryjnego opuszczenia 

skrzyżowania powinna umożliwiać, w przypadku braku zasilania trakcyjnego,  

dojechanie np. do najbliższego przystanku. 

6.18.  Tramwaj musi posiadać pokładowy zasobnik energii (superkondensator) i/lub baterię 

pokładową umożliwiającą jazdę autonomiczną bez zasilania z górnej sieci zasilającej 

na odcinku co najmniej 200 m z napełnieniem co najmniej 100 pasażerami 

(samodzielny zjazd z izolatora sekcyjnego lub awaryjne opuszczenie skrzyżowania). 

Włączenie tej funkcji musi być możliwe do zrealizowania przez motorniczego jednym 

przyciskiem lub jednym przełącznikiem zlokalizowanym w kabinach motorniczego. 

6.19.  Tramwaj musi być wyposażony w układ pomiaru energii, za pomocą którego będzie 

można kontrolować: 

a) całkowitą energię pobraną z sieci trakcyjnej, 

b) całkowitą energię oddaną do sieci trakcyjnej, 
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c) energię zużytą na potrzeby własne podczas postoju tramwaju, 

d) energię zużytą na potrzeby własne podczas jazdy, 

e) energię pobraną z sieci trakcyjnej przez układ napędowy, 

f) energię oddaną przez układ napędowy,  

g) energię pobraną z zasobnika energii, 

h) energię oddaną do zasobnika energii. 

Wszystkie pomiary powinny być realizowane z co najmniej 2,5% dokładnością dla 

wartości znamionowych stosowanych urządzeń. Odczyt energii powinien być 

realizowany podstawowo na czytnik pamięci USB typu Flash, Pendrive, dyski USB, 

jak również poprzez menu serwisowe panelu diagnostycznego. Motorniczy tramwaju 

powinien mieć możliwość obserwowania energii pobranej przez układ napędowy 

6.20.  Obwody sterowania i pomocnicze powinny być zasilane napięciem znamionowym     

24 V. Źródłem napięcia 24 V DC musi być przetwornica statyczna i bateria 

akumulatorów. Przetwornica statyczna musi być zbudowana w oparciu o nowoczesne 

rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w trakcji elektrycznej oraz 

wyposażona w sterownik mikroprocesorowy sterujący pracą całego układu, a także 

układ diagnostyczny. Przetwornica statyczna musi między innymi zapewniać 

prawidłowe doładowywanie baterii oraz posiadać układ ograniczenia prądu ładowania 

baterii, włączany i wyłączany z poziomu użytkownika tramwaju. Dopuszcza się 

zastosowanie więcej niż jednej przetwornicy statycznej. 

6.21.  Wymagana jest budowa poszczególnych podzespołów i układów w formie modułowej, 

umożliwiającej sprawną diagnostykę oraz łatwą i szybką wymianę w przypadkach 

uszkodzeń. 

6.22.  Układ elektryczny tramwaju powinien być zaprojektowany i wykonany  

z uwzględnieniem energooszczędnej eksploatacji. 

6.23.  Układ elektryczny tramwaju musi być tak zaprojektowany, aby jego praca nie 

wywoływała zakłóceń w pokładowych i zewnętrznych systemach informatycznych, 

radiowych, nagłaśniających i telekomunikacyjnych. 

6.24.  Maksymalna prędkość konstrukcyjna tramwaju nie powinna być mniejsza niż           

70 km/h. Rozruch tramwaju powinien następować płynnie niezwłocznie po zadaniu 

sygnału jazdy. Podczas ruszania w kierunku szczytu wzniesienia lub w kierunku 

przeciwnym nie może następować poprzedzenie ruszenia nawet chwilowym 

staczaniem się tramwaju. 

6.25.  Tramwaj, zarówno pusty jak i obciążony, musi zatrzymywać się bez występowania 

poślizgów powodujących powstawanie wielopłaszczyzn na powierzchniach kół. 

6.26.  Pożądane jest, aby dostęp do baterii akumulatorów zrealizowany był z 

zastosowaniem drzwi (pokrywy) na zewnątrz tramwaju zamykanych na zamek typu 

„kwadrat”. W przypadku zlokalizowania pokrywy wewnątrz tramwaju należy 

zapewnić pełną szczelność pomiędzy przedziałem baterii akumulatorów a wnętrzem 

tramwaju. 

6.27.  Wymagana jest możliwość przełączenia tramwaju z pulpitu motorniczego w tryb 

pracy awaryjnej, w przypadku której tramwaj będzie pracował przy ograniczonym 

poborze prądu z sieci trakcyjnej (do 50% mocy maksymalnej tramwaju). 

6.28.  Układ elektryczny tramwaju powinien być odporny na zakłócenia w postaci wyższych 

harmonicznych w napięciu wyprostowanym wynikających z przekształceń AC/DC 

podstacji trakcyjnych. 

6.29.  Podzespołom elektronicznym, w tym systemom informatycznym, których  żywotność 

uzależniona jest w istotny sposób od temperatury, należy poprzez ich lokalizację oraz 

układy chłodzące i grzewcze, stworzyć warunki otoczenia maksymalnie wydłużające 

ich żywotność i bezawaryjność. 

6.30.  Wymagane jest, aby urządzenia elektroniczne (np. sterowniki urządzeń, komputery 

systemowe, moduły komunikacyjne) były w możliwie maksymalny sposób 
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zgrupowane, zapewniając przejrzysty montaż z nieutrudnionym dostępem                          

i zabezpieczeniem przed ingerencją osób nieupoważnionych. 

6.31.  Tramwaj musi być wyposażony w system kontroli dostępu, działający w oparciu 

o karty indentyfikacyjne użytkowane przez Zamawiającego, z możliwością 

przypisania ich konkretnym osobom. 

6.32.  Wymagane są cztery poziomy dostępu do tramwaju: 

a) motorniczy (I poziom obsługowy) 

- zał/wył WS 

- napełnienie zbiorników piasku 

- podgląd listy usterek 

- jazda i przełączanie trybów pracy (jazdy) 

- naładowanie/rozładowanie superkondensatora. 

b) przetokowy/brygadzista (II poziom obsługowy) 

- zał/wył WS 

- napełnienie zbiorników piasku 

- podgląd i kasowanie listy usterek 

- jazda i przełączanie trybów pracy (jazdy) 

- naładowanie/rozładowanie superkondensatora 

- zmiana parametrów i testy np. smarowania obrzeży. 

c) KJ/IT (III poziom obsługowy) 

- 100% dostępu, zabezpieczony kodem lub inną formą zabezpieczenia, bez 

możliwości jazdy/ruszenia pojazdu 

d) serwis (IV poziom obsługowy) 

- pełen dostęp do funkcjonalności z wyłączeniem systemu informacji pasażerskiej        

i monitoringu. 

6.33.  Wymagane jest wyraźne oznaczenie w kabinach motorniczego miejsca, gdzie należy 

przykładać kartę systemu kontroli dostępu oraz wymagana jest sygnalizacja wizualna 

stanu czytnika (aktywacja kabiny załączona/wyłączona). Przy aktywnej jednej 

kabinie, próba aktywacji drugiej kabiny powinna być nieskuteczna. 

6.34.  Baza danych uprawnionych kart dostępu musi być przenoszona z serwera systemu 

ewidencji i nadawania uprawnień, użytkowanego przez Zamawiającego, do czytników 

na pojazdach poprzez sieci WiFi, GSM, Ethernet oraz USB. Przeniesienie musi 

odbywać się automatycznie, tak aby tramwaj wyjeżdżający z zajezdni miał aktualną 

bazę uprawnionych kart dostępu. 

6.35.  Użycie karty do aktywacji/dezaktywacji kabiny musi być zapisane w Rejestratorze 

Zdarzeń pojazdu, z uwzględnieniem numeru identyfikacyjnego karty. 

6.36.  Szczegóły dotyczące systemu kontroli dostępu do tramwaju należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

7. Część pasażerska wagonu 

7.1. Nadwozie tramwaju musi być wykonane w części pasażerskiej jako całkowicie 

niskopodłogowe. Niska podłoga w rozumieniu tego wymagania to taka, która na całej 

długości przedziału pasażerskiego jest całkowicie płaska, a ponadto spełnia warunek 

nieprzekraczania wysokości liczonej od pgs 360 mm.  

7.2. W tramwaju, po stronie przeciwległej do ściany z drzwiami podstawowo aktywnymi dla 

danego kierunku jazdy, w rejonie drzwi wyposażonych w platformę dla wózków 

inwalidzkich, musi znajdować się przyległa do ściany tramwaju i mająca długość nie 

mniejszą niż 1 600 mm, licząc wzdłuż tej ściany, wolna powierzchnia przeznaczona dla 

wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Na powierzchni tej powinno się znajdować 

stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego ustawione tak, aby wózek przewożony 

był tyłem do aktualnego kierunku jazdy i wyposażone w pas bezpieczeństwa o długości 

dostosowanej dla osoby na wózku inwalidzkim. Do ww. powierzchni musi być łatwy 
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dostęp od drzwi pasażerskich tramwaju, umożliwiający swobodne przemieszczanie się 

wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego tzn. bez przeszkód (np. kolumn/poręczy 

służących do trzymania się pasażerów stojących). Powyższa zasada obowiązuje dla 

każdego z kierunków jazdy, tzn. tramwaj musi posiadać dwa stanowiska o takiej 

samej powierzchni przeznaczone dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Nie dopuszcza 

się zlokalizowania ww. stanowisk w świetle drzwi. 

7.3. Przy drzwiach dwustrumieniowych najbliższych kabinie motorniczego dla danego 

kierunku jazdy, nie licząc drzwi umieszczonych na krańcach tramwaju, tramwaj musi 

posiadać odkładaną ręcznie platformę dla wózka inwalidzkiego. Platformy powinny 

umożliwiać wsiadanie i wysiadanie osób na wózku inwalidzkim z poziomu peronu 

przystankowego i pgs. Tramwaj nie może mieć możliwości ruszenia przy rozłożonej 

platformie. Platforma nie może być objęta „bocznikowaniem (omijaniem) blokady” w 

przypadku zastosowania takiej funkcji należy zapewnić zaryglowanie platformy w 

położeniu zamkniętym. Długość platformy po rozłożeniu powinna zawierać się w 

granicach 900÷950 mm i musi działać w sposób bezpieczny pod obciążeniem nie 

mniejszym niż 300 kg. Nachylenie rozłożonej rampy na krawężniku o wysokości 150 

mm nie może przekraczać 12% a nachylenie rozłożonej rampy na wysokości równej 

poziomu główki szyny nie może przekraczać 36%. Kontur rozłożonej rampy musi być 

oznakowany trwale i widocznie materiałem koloru RAL 1004, zaś złożonej rampy na 

całej powierzchni. Konstrukcja rampy musi umożliwiać samoczynny, grawitacyjny 

odpływ wody. 

7.4. Pożądane jest, aby odległość pomiędzy krawędzią wejścia do wagonu i krawędzią 

peronu przystankowego mierzona równolegle do pgs była jak najmniejsza. Nie 

dopuszcza się umieszczania drzwi na skosach nadwozia. Pożądane jest skierowanie 

strumienia światła w taki sposób, żeby doświetlić przestrzeń między peronem 

przystankowym a dolną krawędzią progu drzwi. Pożądane jest takie ukształtowanie 

nadwozia, aby odległość dolnej krawędzi otworu drzwiowego, przynajmniej dla drzwi 

dwustrumieniowych, nie licząc drzwi umieszczonych na krańcach wagonu, mierzona 

od osi wzdłużnej  tramwaju, nie była mniejsza niż 1200 mm. 

7.5. Poręcze, uchwyty i kolumny swoją ilością i rozmieszczeniem muszą zapewniać 

wszystkim pasażerom (w tym niepełnosprawnym) utrzymanie równowagi w czasie 

jazdy. Ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania równowagi przez osoby 

niepełnosprawne należy zastosować możliwie dużą liczbę kolumn. Przy drzwiach, po 

obu ich stronach, muszą znajdować się kolumny lub poręcze pionowe. W sąsiedztwie 

siedzeń powinny znajdować się uchwyty lub poręcze ułatwiające wstawanie z nich 

osobom  siedzącym. Przy siedzeniach specjalnych (miejsca siedzące przeznaczone dla 

osoby niepełnosprawnej/matki z dzieckiem) musi być w pełni zapewniona możliwość 

przytrzymywania się podczas wstawania z nich. Nie dopuszcza się wykonania ww. 

elementów z aluminium. Elementy te muszą być wykonane w kolorze żółtym RAL 1004 

poprzez pokrycie materiałem o właściwościach termoizolacyjnych i odpornym 

na zarysowania. 

7.6. W tramwaju powinny być wyznaczone dla każdego kierunku jazdy dwa siedzenia 

specjalne, zlokalizowane w sąsiedztwie pierwszych lub drugich drzwi, licząc od kabiny 

motorniczego dla danego kierunku jazdy, dla których powinna być dostateczna liczba 

uchwytów dla dojścia z przytrzymywaniem się. 

7.7. Zabudowa wnętrza powinna uwzględniać: 

a) swobodę przechodzenia zachowując maksymalną, stosownie do możliwości wykonania, 

szerokość przejścia, przy czym nie dopuszcza się mniejszej szerokości przejścia niż 

600 mm. Szerokość przejścia jest mierzona maksymalną średnicą walca o wysokości 

1,4 m dającego przesunąć się po podłodze wzdłuż tramwaju, przy czym tworząca 

walca w części przypodłogowej jest zaokrąglona promieniem 25 mm uwzględniającym 

zaokrąglenie połączenia ściany z podłogą, 

b) możliwość wygodnego mechanicznego sprzątania podłogi, zapewniający dobry dostęp 

do całej jej powierzchni, bez zabudowy podparć siedzeń i występowania miejsc trudno 
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dostępnych. Podłoga powinna być przystosowana do zmywania wodą bieżącą. Płyta 

podłogowa musi być impregnowana przeciw wilgoci, grzybom i pleśni, a wykładzina nie 

może przepuszczać wody, 

c) występujące łączenia wykładziny podłogowej muszą być gładkie, wykonane  

w technologii zgrzewania, bez zastosowania listew łączących. W miejscach 

przechodzenia wykładziny podłogowej na ścianę wymaga się zastosowania profili 

wypełniających przestrzeń przejścia (w celu klejenia wykładziny całą powierzchnią). 

Nie dopuszcza się pozostawiania na ścianach wagonu nieosłoniętych krawędzi 

wykładziny podłogowej, 

d) strefę przeznaczoną do przewozu rowerów (minimum 1 rower), 

e) umieszczenie w podłodze otworów odpływowych wykonanych w taki sposób, aby 

uniemożliwiały zaleganie wody w wagonie. 

7.8.  W ustawieniu siedzeń należy dążyć do zapewnienia jak najmniejszego ograniczenia 

szerokości przejścia. Wymagane jest, aby siedzenia ustawione były wzdłużnie do 

kierunku jazdy. Wymagane jest, aby siedzenia były dostępne z poziomu podłogi, tj. 

stopy osoby siedzącej spoczywały na poziomie podłogi. 

7.9. W przypadku umieszczenia siedzenia bezpośrednio za lub przed drzwiami konieczne 

jest odgrodzenie go od przestrzeni drzwiowej wygrodzeniem (wiatrołapem), 

wykonanym w przypodłogowej części tak, aby nie było możliwe wyłamanie go nogami. 

Wygrodzenie, o którym wyżej mowa, powinno mieć wysokość co najmniej 1800 mm     

i powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego, niedającego w przypadku rozbicia 

ostrych odprysków. 

7.10. W przestrzeni pasażerskiej Wykonawca zamontuje  podwójne porty USB (typ A), 

przynajmniej w ilości nie mniejszej niż liczba par drzwi, umożliwiające ładowanie 

baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Gniazda powinny być 

mocowane na słupku, podświetlone, z zatyczką zabezpieczającą gniazdo, koloru 

żółtego z czarnym pierścieniem wokół gniazda oraz odpowiednim piktogramem 

umieszczonym nad oknem. Miejsce montażu portów USB należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

7.11. Podłoga w strefie drzwi (pas szerokości 30 cm przyległy do krawędzi wejścia 

do tramwaju) musi być oznaczona kolorem żółtym. 

7.12. Należy zastosować siedzenia pasażerskie wandaloodporne z tapicerowaną całą 

powierzchnią siedziska i oparcia oraz elementem zmiękczającym. Oparcia siedzeń 

muszą być wyposażone w uchwyty do trzymania się pasażerów. Uchwyty muszą mieć 

gładką i odporną na zarysowania powierzchnię. Tkanina użyta na siedziska i oparcia 

musi posiadać wysoką odporność na ścieranie, tj. uzyskać wartość nie mniejszą niż 

100 000 w badaniu metodą Martindale`a. Kolorystyka tkaniny zunifikowana               

z pojazdami tego typu eksploatowanymi przez Zamawiającego po uzgodnieniu             

z Zamawiającym. Oparcia siedzeń powinny charakteryzować się wzmocnioną 

konstrukcją zapewniającą ich trwałość również przy zwiększonych naciskach 

związanych z gwałtownym siadaniem lub przytrzymywaniem się podczas hamowań 

tramwaju. Obicia tapicerskie powinny być odporne na łatwe przecięcie przy użyciu 

ostrego narzędzia, a w przypadku nacięcia – nie dające się łatwo zdzierać. Wymiary i 

rozstawienie siedzeń (odległości międzysiedzeniowe i do najbliższej przeszkody) 

muszą uwzględniać dostosowanie do modelu centylowego mężczyzny 95c. 

7.13. Ściany i sufit tramwaju muszą być izolowane akustycznie i cieplnie, a ich wykończenie 

musi być gładkie, estetyczne, łatwe w utrzymaniu czystości, światłoodporne                  

i tolerujące oddziaływanie środków czyszczących i dezynfekujących. 

7.14. Wyłożenie ścian bocznych nie może ulegać odkształceniom na skutek opierania się 

pasażerów, z uwzględnieniem okolic trzymania nóg. 

7.15. Okna muszą zapewniać dobrą widoczność pasażerom siedzącym i stojącym. 

50% wszystkich okien z każdej strony (z zaokrągleniem do pełnej liczby) musi 
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posiadać przesuwną górną część wyposażoną w zamknięcie z blokadą 

uniemożliwiającą otworzenie przez pasażerów okna w czasie pracy klimatyzacji. 

Szerokość otworu powstałego po przesunięciu górnej części okna musi być zbliżona do 

50% szerokości okna. Wysokość części przesuwnej musi stanowić co najmniej 30% 

wysokości całego okna, lecz nie więcej niż 50%. W oknach wykonanych jako wyjścia 

awaryjne i w oknach częściowo zasłoniętych tablicami informacyjnymi nie należy 

wykonywać części przesuwnej. Blokada musi być uruchamiana indywidualnie kluczem 

typu „kwadrat”. 

7.16. Wszystkie szyby (także w drzwiach) z wyjątkiem szyb oznaczonych jako „Wyjście 

awaryjne” muszą być zabezpieczone od wewnątrz folią zabezpieczającą powierzchnie 

przed porysowaniem/uszkodzeniem.  

7.17. Część pasażerska musi posiadać skuteczne układy ogrzewania i przewietrzania, 

z możliwością schładzania powietrza (klimatyzacja), zapewniające dobre warunki 

podróżowania niezależnie od pory roku. Temperatura wewnątrz tramwaju musi być 

utrzymywana automatycznie, w oparciu o zadawane wartości, zależne od temperatury 

zewnętrznej. Błąd wskazań wartości temperatury (wewnętrznej i zewnętrznej) nie 

może przekraczać 5%. Układy przewietrzania, ogrzewania i chłodzenia muszą posiadać 

regulacje pozwalające na zmianę przez Zamawiającego zadawanych parametrów. 

7.18. W zakresie przewietrzania tramwaju wymaga się, aby: 

a) maksymalny strumień objętości powietrza wlotowego był nie mniejszy niż                

6 000 m3/h, 

b) nadmuch był zrealizowany wieloma otworami rozmieszczonymi możliwie 

równomiernie wzdłuż części pasażerskiej tramwaju, nie powodując jednocześnie 

zapylenia urządzeń elektronicznych, 

c) otwory wylotowe powinny być rozmieszczone w tramwaju w taki sposób, aby 

zapewniały wymianę powietrza zgodnie z przyjętą wielkością, 

d) wyrzutnie powietrza schłodzonego lub nagrzanego nie mogą wpływać negatywnie na 

odczucia pasażerów tzn. nawiew powietrza powinien być rozprowadzony po poszyciu 

sufitu, z rozkładem na ściany boczne pudła wagonu, 

e) wyklucza się możliwość zastosowania nadmuchu powietrza pionowo w dół od strony 

sufitu, 

f)   pasażer odczuwał ruch powietrza wewnątrz tramwaju zarówno w czasie jazdy, jak  

i podczas postoju tramwaju. 

7.19. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać, w okresie od 1 kwietnia do 31 

października, uzyskanie temperatury w przestrzeni pasażerskiej w zakresie 18÷250C 

oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca temperatury w zakresie 7÷180C (warunki 

pomiaru – okna i drzwi zamknięte, wypełnienie pasażerami ok. 50% napełnienia, przy 

którym na 1 osobę stojącą przypada 0,15 m2 powierzchni przeznaczonej do stania, 

pomiar w częściach środkowych poszczególnych członów pojazdu poza strefami drzwi, 

na wysokości 1,2 m od podłogi).  

7.20. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać włączenie „wstępnego podgrzewania” 

(preheating). 

7.21. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu musi być wykonane w energooszczędnej technologii 

LED i być zgodnie z obowiązującymi normami (EN50155, EN45545, EN13272). 

7.22. Oświetlenie wnętrza powinno być tak wykonane, aby nie oślepiało stojących 

pasażerów, dawało równomierny rozkład światła i było estetyczne. W lampach 

oświetlenia wewnętrznego dopuszcza się wyłącznie pełne klosze (nieażurowe), 

uniemożliwiające dostęp do wnętrza lampy. 

7.23. Barwa światła oświetlenia wewnętrznego LED musi być regulowana automatycznie na 

podstawie sygnału z systemu klimatyzacji i temperatury na zewnątrz pojazdu, 

przełączając pomiędzy światłem białym ciepłym (3000K) i światłem białym zimnym 
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(6000K). Wymagane są minimum 2 stany regulacji barwy światła tj. światło białe 

ciepłe poniżej 15 0C oraz białe zimne powyżej 150C. 

7.24. Regulacja automatyczna oświetlenia ma odbywać się tylko w normalnym trybie pracy 

(nie awaryjnym). W tym trybie barwa światła oświetlenia wewnętrznego LED jest 

określona przez temperaturę zewnętrzną, która otrzymywana jest z systemu 

klimatyzacji. 

7.25. Oświetlenie musi mieć możliwość sterowania ręcznego z poziomu panelu 

maszynisty/motorniczego oraz sterowania automatycznego na podstawie sygnału z 

klimatyzacji i temperatury zewnętrznej. 

7.26. Oświetlenie ma emitować światło o jednolitej barwie (ciepłej lub zimnej zależnej od 

pory roku) i natężeniu na całej swojej powierzchni. Nie dopuszcza się oświetlenia, w 

którym widoczne będą pojedyncze punkty świetlne. 

7.27. Skrzydła drzwi muszą być odskokowo-przesuwne. Napęd drzwi musi gwarantować 

niezawodne działanie we wszystkich warunkach eksploatacji pojazdu, eliminować 

możliwość przypadkowego otwarcia drzwi podczas jazdy tramwaju oraz umożliwiać 

ręczne otwarcie z wnętrza tramwaju w sytuacjach awaryjnych. Konstrukcja drzwi musi 

uwzględniać pracę w warunkach znacznego napełnienia tramwaju pasażerami. 

7.28. Liczba drzwi musi być dostosowana do dopuszczalnej liczby miejsc w tramwaju, 

zapewniając swobodną wymianę pasażerów na przystankach oraz sprawne 

opuszczenie tramwaju podczas ewakuacji. Rozmieszczenie drzwi powinno zapewniać 

sprawne napełnianie i opuszczenie każdej części tramwaju, z uwzględnieniem 

umieszczenia drzwi również na obu krańcach wagonu, tak aby pasażer stojący za 

krańcowymi drzwiami licząc od środka tramwaju nie mógł być oddalony o ponad 60 

cm od linii prostopadłej do osi tramwaju przeprowadzonej przez zewnętrzną krawędź 

otworu drzwiowego. Drzwi muszą być przeszklone, obejmując dolna częścią 

przeszklenia co najmniej pas podokienny. 

7.29. Wszystkie płaty drzwi muszą posiadać, na wypadek uszkodzenia, dostępny z zewnątrz 

zamek typu „kwadrat” służący do ich ryglowania oraz przetłoczenie lub zagłębiony 

uchwyt do ich przemieszczania (otwierania/zamykania). 

7.30. Wymagane jest, aby w obrębie drzwi zarówno przy zamknięciu jak i otwarciu nie 

występowały nieosłonięte przestrzenie konstrukcji nadwozia. 

7.31. Sterowanie drzwi musi odbywać się ze stanowisk motorniczego, wyposażonych 

w sygnalizację ich otwarcia i zamknięcia. Każde drzwi muszą posiadać sygnalizację 

akustyczną i świetlną uprzedzającą pasażerów o zamiarze ich zamknięcia. 

7.32. Układ sterowania musi zapewnić: 

a) blokadę jazdy w przypadku otwartych drzwi (możliwą do wyłączenia w sytuacjach 

awaryjnych), 

b) zabezpieczenie przed przycięciem pasażera (minimum 2 systemy np. układ 

rewersowania i fotokomórki), 

c) możliwość otwierania drzwi przez pasażerów po zasygnalizowaniu włączenia tej 

funkcji przez motorniczego, 

d) możliwość automatycznego czasowego zamykania drzwi po ich otworzeniu przez 

pasażera, 

e) czas zamknięcia drzwi od momentu zadania tej funkcji przez motorniczego do jej 

zrealizowania nie może być dłuższy niż 4 s, 

f) blokadę otwarcia drzwi strony przeciwnej do strony aktywnych drzwi dla wybranego 

kierunku jazdy, 

7.33. Tramwaj musi być wyposażony w dostosowane funkcjonalnie do obsługi przystanków 

zlokalizowanych po prawej i lewej stronie tramwaju przyciski pasażerskie dla obydwu 

kierunków jazdy: 
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a) przyciski umożliwiające otwarcie drzwi przez pasażera po aktywacji tej funkcji przez 

motorniczego, 

b) przyciski do informowania motorniczego o zamiarze wsiadania i wysiadania osoby 

na wózku inwalidzkim, 

c) przyciski alarmowe. 

7.34.  Przyciski umożliwiające otwarcie drzwi przez pasażera powinny spełniać wymagania: 

a) muszą być umieszczone na płacie każdych drzwi (dla drzwi podwójnych – 

dwustrumieniowych – jeden przycisk na prawym płacie drzwi) po stronie zewnętrznej 

i wewnętrznej oraz oznaczone wypukłym piktogramem w formie dwóch 

przeciwbieżnie skierowanych strzałek „< >”, możliwe jest zastosowanie dodatkowego 

napisu na lub obok przycisku z napisem „DRZWI”, 

b) przyciski muszą posiadać dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym 

przycisku w alfabecie Braille'a, 

c)   umieszczone na zewnątrz tramwaju muszą być wyposażone w diody świecące się 

na zielono po aktywacji przez motorniczego funkcji „otwierania drzwi przez pasażera” 

oraz diody świecące się na czerwono po aktywacji przez pasażera przycisku, po czym 

następuje otwarcie drzwi; kolor przycisku – czerwony, kolor obudowy (obramowania) 

przycisku – czerwony, 

d) umieszczone wewnątrz tramwaju muszą być wyposażone w diody świecące się 

na zielono po aktywacji przez motorniczego funkcji otwierania drzwi przez pasażera 

i świecące się aż do momentu dezaktywacji funkcji oraz w diody świecące się 

na czerwono po aktywacji przez pasażera tego, już zaktywowanego przycisku, 

po czym następuje otwarcie drzwi. Dodatkowo przyciski muszą posiadać funkcję 

pamięci, tj. po wciśnięciu przycisku przez pasażera przed aktywacją funkcji 

otwierania drzwi, powinno nastąpić zaświecenie się diod świecących na czerwono, a z 

chwilą aktywacji przez motorniczego funkcji otwierania drzwi przez pasażera powinno 

nastąpić zaświecenie się dodatkowo diod świecących na zielono i otwarcie drzwi; 

kolor przycisku – szary, kolor obudowy (obramowania) przycisku – szary/żółty, 

7.35. Przyciski do informowania motorniczego o zamiarze wsiadania i wysiadania osoby 

na wózku inwalidzkim muszą: 

a) być wyposażone w diody świecące się na czerwono po wciśnięciu przez pasażera 

przycisku, 

b) wyłączać funkcję automatycznego czasowego zamykania drzwi, 

c) posiadać trwałe oznakowanie wskazujące na ich przeznaczenie - piktogram wózka 

inwalidzkiego, 

d) wyraźnie różnić się w dotyku od pozostałych przycisków związanych z obsługą drzwi. 

Kolor przycisku – niebieski, kolor obudowy (obramowania) przycisku – żółty, 

e) przyciski muszą posiadać dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym 

przycisku w alfabecie Braille'a, 

f) na zewnątrz tramwaju być umieszczone na płacie pierwszych drzwi 

dwustrumieniowych (licząc od kabiny motorniczego dla każdego kierunki jazdy), w 

sposób utrudniający ich pomylenie z przyciskiem umożliwiającym otwarcie drzwi, 

g) wewnątrz tramwaju być umieszczone na płacie pierwszych drzwi dwustrumieniowych 

(licząc od kabiny motorniczego dla każdego kierunku jazdy) oraz w sąsiedztwie 

każdego stanowiska do mocowania wózka inwalidzkiego.  

h) muszą być umieszczone na wysokości dostępnej dla osoby na wózku inwalidzkim, 

przy czym przycisk znajdujący się w sąsiedztwie stanowiska do mocowania wózka 

inwalidzkiego musi znajdować się w zasięgu ręki osoby na wózku inwalidzkim 

przypiętej pasami 
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7.36. Przyciski wewnętrzne związane z obsługą drzwi i informowaniem o zamiarze 

wysiadania osoby na wózku inwalidzkim muszą posiadać w swoim bezpośrednim 

sąsiedztwie tabliczki z oznaczeniem funkcji przycisku w alfabecie Braille’a oraz 

sygnalizację dźwiękową potwierdzającą ich użycie. 

7.37. Przyciski alarmowe muszą być rozmieszczone w miarę równomiernie wewnątrz 

tramwaju, po obu stronach, wzdłuż części pasażerskiej przy drzwiach, na wysokości 

dostępnej dla pasażera o modelu centylowym kobiety 5c (152 cm). Wszystkie 

przyciski alarmowe muszą być aktywne niezależnie od kierunku jazdy i lokalizacji 

obsługiwanych przystanków. Przyciski alarmowe muszą posiadać dodatkowy napis na 

obudowie przycisku lub na samym przycisku: „STOP" w alfabecie Braille'a. 

7.38. Tramwaj musi być wyposażony w ramki (dla każdego kierunku jazdy - jedną do karty 

o formacie A2 i dwie do karty o formacie A3), A3 umieszczone w części pasażerskiej 

na kabinach motorniczego lub w ich pobliżu i służące do umieszczania w nich 

materiałów informacyjnych regulaminu zaś A2 na szybie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego do umieszczania informacji ZTM. Ramki muszą: 

a) być wykonane estetycznie, 

b) posiadać płytę przezroczystą z tworzywa, zabezpieczającą umieszczoną w niej kartę 

informacyjną przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, 

c) umożliwiać szybką i łatwą (bez użycia narzędzi) wymianę kart informacyjnych 

(odchylane cztery boki z dociskiem sprężynowym), 

d) posiadać zabezpieczenie przed otwarciem  przez osoby nieuprawnione. 

7.39. Tramwaj musi być wyposażony w rejestrator zdarzeń. Wymaga się zastosowania 

rejestratora o identycznych parametrach z dotychczas stosowanym w pojazdach tego 

typu u Zamawiającego. Rejestrator należy umieścić wewnątrz przedziału 

pasażerskiego. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: 

 rejestracja istotnych parametrów jazdy tramwaju w pamięci „nieulotnej”, 

 rejestrator drogi, 

 system umożliwiający analizę danych, 

 odczyt dotyczący stanu wagonu musi być możliwy za ostatnie 30 dni przed 

zaistnieniem zdarzenia, z możliwością zatrzymania rejestracji w chwili zdarzenia, 

 system analizy pamięci nieulotnej musi umożliwiać odczyt zużycia energii na cele 

trakcyjne i pozostałe. 

8. Kabina motorniczego 

8.1. Tramwaj należy wykonać jako dwukierunkowy, z kabinami motorniczego 

umieszczonymi na obu końcach wagonu. Kabiny muszą być całkowicie wydzielone. 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza drzwi kabiny w całości wykonanych ze szkła bezpiecznego. 

Powierzchnia przeszklona drzwi kabiny motorniczego maksymalnie 50%. 

8.3. Zamknięcie/otwarcie kabiny motorniczego musi być realizowane: 

 za pomocą karty dostępu (chipowej), aktualnie używanej w Gdańskich Autobusach           

i Tramwajach,  UNIQUE  RFID 125kHz czytnik kabinowy, 

 mechanicznie za pomocą klucza.  

8.4. Wszystkie zamki (drzwi kabiny motorniczego, schowki) musza być otwierane/zamykane 

jednym uniwersalnym kluczem, o wzmocnionej budowie. 

8.5. Blokada drzwi motorniczego od wnętrza kabiny musi spełniać warunki bezpieczeństwa 

tzn. umożliwiać natychmiastowe otwarcie drzwi w przypadku awarii, kolizji, zderzenia. 

8.6. Zamknięcia drzwi kabin powinny być tak skonstruowane, aby eliminowały możliwość 

dostania się do kabiny osób nieupoważnionych. Kabiny należy oznakować literami: A i B. 
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8.7. W przypadku, gdy drzwi prowadzące z kabin motorniczego do części pasażerskiej 

są jedynymi drzwiami kabin, tzn. służą również wychodzeniu motorniczego na zewnątrz 

tramwaju, muszą one stanowić w pozycji otwartej skuteczną przegrodę, 

uniemożliwiającą  przejście pasażerów do drzwi prowadzących na zewnątrz tramwaju 

i muszą być oznakowane piktogramem „przejście zabronione”. 

8.8. Drzwi prowadzące z każdej kabiny motorniczego do części pasażerskiej muszą 

posiadać blokadę w pozycji pełnego otwarcia (co najmniej 1350), wykorzystywaną 

podczas jazd awaryjnych i kontrolno-serwisowych. 

8.9. W wygrodzeniu kabin lub drzwiach kabin motorniczego prowadzących do przedziału 

pasażerskiego muszą znajdować się okienka, umożliwiające sprzedaż biletów. Półka 

okienka na bilety musi być tak ukształtowana, żeby umożliwić łatwe wyjęcie drobnych 

monet lub biletu a jednocześnie uniemożliwić ich spadanie. 

8.10. W wygrodzeniu kabin lub drzwiach kabin motorniczego prowadzących do przedziału 

pasażerskiego muszą znajdować się otwory, umożliwiające komunikację głosową 

prowadzącego z pasażerem. 

8.11. Przeszklenie kabin musi zapewniać dobrą widoczność na zewnątrz, umożliwiać 

obserwację przedziału pasażerskiego oraz zachować bezpieczeństwo bierne w każdych 

warunkach, nie wyłączając próby napaści na motorniczego. Przeszklenie wygrodzenia 

kabin powinno umożliwiać motorniczemu widok pasażera (również o niskim wzroście, 

np. dziecka) wchodzącego lub wychodzącego pierwszymi drzwiami, ale równocześnie 

nie dawać możliwości powstawania refleksów świetlnych na szybie czołowej tramwaju 

od oświetlenia części pasażerskiej. W przypadku wykonania wygrodzenia kabin ze 

szkła bezpiecznego należy zastosować folię przeciwwłamaniową.  

8.12. Okna kabin powinny być wyposażone w osłony przeciwsłoneczne, a szyby nie mogą 

dawać wewnątrz żadnych refleksów świetlnych. 

8.13. Kabina motorniczego musi być wyposażona w urządzenia umożliwiające skuteczne 

odmrażanie i usunięcie zaparowania powierzchni szyby przedniej i szyb bocznych, 

wymagana jest ręczna stopniowana regulacja.  

8.14. Do obserwacji przestrzeni przyległej do boków tramwaju należy zastosować kamery 

zewnętrzne. Kamery zewnętrzne muszą umożliwiać dobrą obserwację otoczenia 

pojazdu. Należy zastosować 4 kamery, 2 do obserwacji przestrzeni przyległej do 

lewego boku tramwaju i 2 do obserwacji przestrzeni przyległej do prawego boku 

tramwaju, z uwzględnieniem wsiadania i wysiadania pasażerów. Dopuszczalna 

prezentacja obrazu z kamer przyległych do boku prawego i lewego tramwaju na 

ekranie sterownika informacji pasażerskiej umieszczonego z lewej strony stanowiska 

motorniczego. Do obserwacji strefy toru jazdy tramwaju należy wykorzystać kamery 

systemu monitoringu obejmujące strefę znajdującą się przed przodem tramwaju dla 

obydwu kierunków jazdy. Na stanowisku motorniczego należy umieścić monitor 

pokazujący obrazy z wyżej wymienionych kamer. Zamawiający wymaga możliwości 

prezentacji obrazu z kamer zgodnie z pkt. 11.10. 

8.15. Do pokazywania obrazów z wszystkich kamer należy zastosować monitor 

zlokalizowany z prawej strony stanowiska motorniczego, z ekranem o przekątnej co 

najmniej 10,0”. 

8.16. Powyższe wymagania muszą być spełnione dla każdej kabiny motorniczego. 

8.17. Strefa martwa kamery szlaku systemu monitoringu nie może przekraczać 0,5 m. 

8.18. Niezależnie od kamer do obserwacji przestrzeni przyległej do prawego i lewego boku 

tramwaju należy zastosować podgrzewane (sygnalizacja funkcji podgrzewania musi 

być sygnalizowana na pulpicie motorniczego) lustra zewnętrzne, po prawej i lewej 

stronie kabiny. Składanie wysięgników luster i regulacja lustra musi być realizowana               

z wnętrza kabiny (np. sterowane elektrycznie). Powyższe wymagania muszą być 

spełnione dla każdej kabiny motorniczego. Wymagane jest samoczynne złożenie 
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ramion luster zewnętrznych po dezaktywacji kabiny motorniczego (podczas zmiany 

kierunku jazdy).  

8.19. Do obserwacji przez motorniczego części pasażerskiej należy w obu kabinach 

zastosować lustro. Kształt obudowy lustra wewnętrznego należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

8.20. Szyby czołowe oraz boczne służące do obserwacji drogi przez motorniczego i widoku 

w lustrach zewnętrznych należy wykonać jako ogrzewane, ale układ grzewczo-

nawiewny należy również przystosować do opcji z szybami nieogrzewanymi.  

8.21. Wycieraczki szyb zewnętrznych wraz ze spryskiwaczami muszą zapewniać 

przejrzystość szyb w każdych warunkach atmosferycznych. 

8.22. Fotele motorniczego muszą zapewniać wygodne prowadzenie tramwaju i umożliwiać 

dostosowanie do masy i wzrostu motorniczego z zakresu od modelu centylowego 

kobiety 50c do modelu centylowego mężczyzny 95c (152÷188 cm). Powinno się 

uwzględnić podparcie dla rąk. Fotele muszą spełniać wymagania dopuszczalnego 

poziomu oddziaływania drgań na organizm motorniczego, określone w normie PN-S 

04100:1991. W fotelu nie mogą znajdować się żadne elementy sterowania tramwaju. 

Elementy konstrukcji i regulacji fotela powinny być odporne na warunki 

eksploatacyjne, przez co rozumie się niewystępowanie wyczuwalnych luzów w okresie 

co najmniej 3 letniej eksploatacji. Nie dopuszcza się występowania kolizji fotela 

motorniczego, ustawionego również w skrajnych położeniach regulacyjnych, z innymi 

elementami wyposażenia kabiny (np. drzwi, słupek, szafa z aparaturą). 

8.23. Fotele motorniczego muszą być regulowane w poziomie i pionie, a ich oparcia musza 

posiadać możliwość odchylenia. Muszą się blokować automatycznie w wybranej 

pozycji. Fotele muszą być wyposażone w układ amortyzacji (dedykowany system 

zawieszenia z możliwością dostosowania jego charakterystyki do wzrostu i wagi 

motorniczego).  

8.24. Dla ręki motorniczego, obsługującej zadajnik jazdy i hamowania, należy wykonać 

ergonomiczne podparcie, niezależnie od podłokietnika foteli. 

8.25. Dla prawej ręki motorniczego, obsługującej pulpit sterowniczy (np. drzwi) należy 

zamontować uchwyt przy pulpitowy pokryty materiałem przyjaznym dla ręki np. skórą. 

W uchwycie należy zamontować przyciski uruchomienia: 

─ dzwonka zewnętrznego, 

─ hamulców szynowych, 

─ piasecznicy. 

8.26. Niezależnie od regulacji fotela motorniczego musi istnieć możliwość dostosowania 

do wzrostu motorniczego wysokości podnóżka posiadającego regulację. 

8.27. W jednej z kabin motorniczego należy zamontować defibrylator AED spełniający 

poniższe wymagania: 

─ czytelna informacja graficzna i głosowa oraz podpowiedzi w jaki sposób 

wykonywać RKO, 

─ samodzielna analiza EKG poszkodowanego, 

─ elektrody przekładane bezpośrednio z AED, bez potrzeby odklejania foli o 

przedłużonej żywotności, 

─ automatyczne rozpoznawanie rytmu do defibrylacji i potrzebie defibrylacji, 

─ dźwiękowa analiza rytmu serca podczas ucisków klatki piersiowej, 

─ metronom podający tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi o 

jakości ucisków, 

─ wzrastająca energia wstrząsu terapeutycznego do minimum 200 dżuli, 

─ defibrylator wyposażony w moduł Wi-Fi zapewniający komunikację z 

programem zarządzającym siecią na PC, kompatybilne z systemem już istniejącym w 
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GAiT (systemem LIFELINKcentral), unifikacja musi opierać się na zarządzaniu 

defibrylatorami jednym systemem, 

─ komunikacja on Line przedstawiająca stan AED baterii, elektrod ,użycie 

urządzenia, powiadomienie o lokalizacji urządzenia oraz możliwość transmisji 

danych do odpowiednich służb, 

─ odporność na warunki otoczenia IP 55. 

 

8.28. Kabiny motorniczego musza zostać wyposażone  oraz zapewniać miejsce: 

a) do zawieszenia ubrania motorniczego, 

b) na osobiste rzeczy motorniczego (teczka, torebka) podstawa 250x400 mm wysokość 

300 mm, 

c) w defibrylator AED (1 szt. w kabinie motorniczego A), 

d) w apteczkę pierwszej pomocy (1 szt. w kabinie motorniczego A), 

e) na umieszczenie rozkładu jazdy o formacie A6, 

f) do wypełniania karty drogowej, format A5 (mały blat, może być składany lub 

chowany), 

g) w chłodziarkę o pojemności min. 3,5 l mieszcząca 2 standardowe butelki PET o poj. 

min. 1,5 l oraz przedmiotu o wymiarach 15 x 15x 25 cm, zasilaną napięciem 24 V DC 

h) w uchwyty na napoje umieszczone z prawej strony kabin prowadzącego, 

i) w gniazda USB (typ A) do ładowania baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń 

mobilnych, 

j) w radioodbiorniki samochodowe z możliwością odtwarzania Mp3 (tramwaj musi być 

wyposażony w dwa radioodbiorniki, po jednym w kabinie), 

k) w gaśnicę proszkową 6 kg (tramwaj musi być wyposażony w dwie gaśnice, po jednej 

w kabinie), 

l) w drążek do przestawiania zwrotnicy w uchwycie umożliwiającym stabilne 

mocowanie, zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas jego wkładania lub 

wyjmowania. Drążek do ręcznego przykładania zwrotnic musi być tak zamocowany 

aby nie stanowił zagrożenia dla motorniczego np. podczas awaryjnego hamowania, 

m) w korbę ręcznego podnoszenia i opuszczania odbieraka prądu (jeżeli nie jest 

przewidziane dla niej inne miejsce, niedostępne dla pasażerów). 

8.29. Kabiny motorniczego należy wyposażyć w urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne oraz 

okna przesuwne. Wymagane jest zapewnienie temperatury przynajmniej +15°C, przy 

temperaturze – 20°C na zewnątrz wagonu w warunkach jazdy miejskiej oraz w 

zakresie temperatur zewnętrznych powyżej +25°C wymagane jest obniżenie 

temperatury wdmuchiwanego powietrza, o co najmniej 5 stopni poniżej temperatury 

zewnętrznej, Obowiązuje wymóg możliwości regulacji nastaw. Układ wentylacji           

i schładzania powietrza musi być cichy. Należy zastosować dodatkowe ogrzewanie dla 

strefy nóg motorniczego. 

8.30. W miejscu zapewniającym słyszalność dla motorniczego należy zainstalować 

sygnalizator dźwiękowy wzbudzany w przypadku ustawienia przełącznika sterowania 

zwrotnicy dla skrętu w lewą stronę oraz sygnalizacje pracy kierunkowskazów (oprócz 

sygnalizacji świetlnej). 

8.31. Kabiny motorniczego muszą być wyposażone w czujniki dymu (papierosowego) 

umieszczone w takim miejscu, które uniemożliwia zakłócenie ich działania. Sygnał 

zadziałania musi być rejestrowany przez Rejestrator Zdarzeń i objęty diagnostyką 

online. Komunikacja ze sterownikiem czujnika musi być w języku polskim. 
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8.32. Każda z kabin motorniczego musi posiadać przełącznik wyboru lokalizacji 

obsługiwanych przystanków umożliwiający dostosowanie tramwaju (np. sterowanie 

drzwi oraz aktywacja przycisków pasażerskich wewnętrznych i zewnętrznych) do 

lokalizacji obsługiwanych przystanków, które mogą znajdować się po prawej lub lewej 

stronie tramwaju. Przełączenie przełącznika wyboru lokalizacji obsługiwanych 

przystanków do realizacji funkcji związanej z lokalizacją przystanku musi posiadać 

zabezpieczenie przed przypadkowym wybraniem tej funkcji, tzn. musi posiadać 

uzależnienie wymagające dodatkowo potwierdzenia przez motorniczego tego wyboru 

(strony prawej lub lewej). Uruchomienie tramwaju (załączenie) powinno wymagać 

ustawienia przełącznika  wyboru lokalizacji obsługiwanych przystanków dla lokalizacji 

przystanków po prawej stronie. Sygnał położenia przełącznika wyboru lokalizacji 

obsługiwanych przystanków musi być rejestrowany przez Rejestrator Zdarzeń.    

8.33. W obu kabinach pulpity motorniczego muszą być tak skonstruowane, aby wszystkie 

zlokalizowane na nich urządzenia sygnalizacji i sterowania były rozmieszczone zgodnie 

z zasadami ergonomii. Funkcje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, obsługę pasażerów oraz poprawność przekazywanych informacji muszą 

być na pulpitach motorniczego sterowane wyłącznie za pomocą przycisków 

posiadających wyczuwalną zmianę swojego stanu, tj. nie dopuszcza się stosowania w 

tym zakresie ekranów dotykowych itp. Wszystkie wyświetlacze w nieaktywnej kabinie 

muszą być wygaszone. Pulpity nie mogą ograniczać widoczności, powinny 

charakteryzować się estetycznym wyglądem, a ich budowa musi uwzględniać: 

a) umieszczenie urządzeń systemowych stosowanych w taborze Zamawiającego, 

b) wyświetlacz diagnostyki pokładowej, 

c) osłonę przed padaniem promieni słonecznych na wskaźniki i możliwość regulacji 

jaskrawości wskaźników, 

d) ekran centralnego monitora powinien mieć możliwość regulacji uwzględniający 

wzrost prowadzącego. 

8.34. Terminal motorniczego:  

a) aktywacja kabiny musi być realizowana za pomocą karty identyfikacyjnej,  

b) aktywacja kabiny motorniczego  mozliwa wyłacznie po dezaktywacji i wyłączeniu 

kabiny dotychczas aktywnej. Pod pojęciem „kabiny wyłączonej” rozumie się: 

 uniemożliwienie realizacji funkcji ruchowych z tej kabiny, 

 wyłączenie wszystkich monitorów, 

 wyłączenie radioodbiorników, 

 złożenie automatycznie ramion luster, 

 wygaszenie wszystkich lampek i kontrolek. 

8.35. Wymagany zakres funkcjonalności terminala: 

 zarządzanie przez motorniczego wszystkimi urządzeniami pokładowymi tramwaju 

wymagającymi obsługi,  

 możliwość podglądu statusu pracy poszczególnych urządzeń elektronicznych 

tramwaju oraz systemów informatycznych w formie komunikatu w czasie 

bieżącym w języku polskim lub w formie ikon graficznych, 

 możliwość wyświetlania zarejestrowanych komunikatów (w podziale na trzy 

kategorie: błąd, ostrzeżenie, informacja), 

 dostępność do funkcji terminala podzielona na minimum cztery poziomy dostępu z 

użyciem indywidualnego zabezpieczenia dostępu; autoryzacja użytkownika ( 

motorniczy, przetokowy/brygadzista, serwis, pracownik KJ/IT) przy pomocy karty 

identyfikacyjnej.  

8.36. Wyświetlacze diagnostyki pokładowej umieszczone w centralnych częściach pulpitów 

czołowych należy wykorzystać do zobrazowania na nich prędkości tramwaju 

za pomocą wskaźnika wychyleniowego i cyfrowego. Prędkość tramwaju zobrazowana 

na ekranie wyświetlacza musi być identyczna z rejestrowaną prędkością tramwaju w 
innych zainstalowanych urządzeniach wskazywana z dokładnością ±5%.  
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9. Rejestrator zdarzeń 

9.1. Tramwaj musi być wyposażony w rejestrator zdarzeń (tzw. „czarną skrzynkę”) 

umieszczoną wewnątrz pojazdu, w takim miejscu, gdzie występuje stosunkowo niskie 

narażenie na uszkodzenie w przypadku kolizji.  

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: 

a) dyskretne sygnały wymagane do rejestracji (częstotliwość próbkowania parametrów 

dyskretnych 2Hz): 

 zadana jazda,                                                                  

 zadane hamowanie maksymalne,                                    

 zadane hamowanie,                                                         

 brak hamowania elektrodynamicznego poszczególnych  wózków,      

 hamulce tarczowe poszczególnych wózków, 

 hamulce szynowe poszczególnych wózków, 

 jazda do tyłu,      

 położenie przełącznika wyboru lokalizacji obsługiwanych przystanków, 

 drzwi otwarte,    

 drzwi otwarte awaryjnie,     

 kierunkowskaz lewy,      

 kierunkowskaz prawy, 

 wyłączona blokada drzwi,   

 dzwonek zewnętrzny, 

 zwrotnica na prosto, 

 zwrotnica na prawo, 

 zwrotnica na lewo, 

 pedał piasecznicy wciśnięty, 

 hamowanie awaryjne, 

 hamowanie AHP („grzybek”), 

 wyłączony przeciw-poślizg napędu, 

 numer karty identyfikacyjnej, 

 minimalny poziom piasku w piasecznicach, 

 załączenie chłodzenia w części pasażerskiej,  

 załączenie ogrzewania w części pasażerskiej, 

 zadziałanie czujnika dymu papierosowego w kabinie motorniczego, 

 włączony sygnał systemu antykolizyjnego (jeżeli tramwaj jest wyposażony), 

 dodatkowe wejścia (co najmniej 85) sygnałów do wprowadzenia z poszczególnych 

podukładów: hamulca, poszczególnych osi, drzwi, czuwaka, układu napędowego, 

układu przeciwpoślizgowego, świateł, sterownika pojazdu, zadajnika jazdy, które 

należy uzgodnić z Zamawiającym.  

b)  analogowe sygnały wymagane do rejestracji (częstotliwość próbkowania 

parametrów analogowych od 8Hz do 16Hz, zależne od rodzaju parametru                    
i wymagań do poprawnej rejestracji o dokładności zapisu parametrów ±1%)): 

 prędkość, 

 napięcie sieci trakcyjnej, 

 droga całkowita (przebieg), 

 aktualna temperatura części pasażerskiej, 

 zadana temperatura części pasażerskiej, 

 dodatkowe wejścia (co najmniej 64) do wprowadzenia sygnałów z poszczególnych 

podukładów: napędu, zasilania, prędkości z czujników poszczególnych osi, układu 

hamulcowego, pomiaru drogi, wartości opóźnienia hamowania które należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

c)  

9.2. Wymagania dodatkowe do rejestratora zdarzeń:  

a) pomiar i rejestracja prędkości pojazdu na podstawie pomiaru prędkości obrotowej 

dwóch osi; obie prędkości muszą być rejestrowane, 

b) rejestrowanie danych z odbiornika GPS: położenia geograficznego i prędkości,  
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c) wyznaczanie przez rejestrator daty i czasu z uwzględnieniem automatycznej zmiany 

czasu na letni/zimowy, w oparciu o wbudowany Zegar Czasu Rzeczywistego, 

zsynchronizowany z czasem z systemu GPS,  

d) rejestracja napięcia sieci trakcyjnej, prądu trakcyjnego, energii zużytej, energii 

oddanej, energii użytej w zasobniku energii, przebiegu pojazdu i ukazywanie tych 

wartości na pulpicie sterowania, 

e) zapis danych powinien być realizowany na karcie CF (Compact Flash) o pojemności 

pamięci pozwalającej zapewnić rejestrację w ciągu co najmniej 30 dni eksploatacji 

pojazdu. Po tym okresie nowe dane powinny być „nadpisywanie” na starych danych. 

Zapis na karcie CF musi być dublowany przez zapis w pamięci wewnętrznej 

urządzenia. Przy wyjętej karcie CF urządzenie musi dalej pracować wykonując 

wszystkie założone funkcje, zapisując dane w pamięci wewnętrznej. Urządzenie musi 

osiągać gotowość do zapisu danych na karcie CF nie później niż 5 sekund po 

włączeniu zasilania. Wymiana danych pomiędzy jednostką pamięci (rejestratorem) a 

komputerem serwisowym powinna być realizowana poprzez sieć WiFi zajezdni. 

9.3. Urządzenie powinno być przystosowane do zbierania danych z następujących źródeł: 

a) systemu sterownika napędu (poprzez magistralę CAN), 

b) systemów informatycznych pojazdu (poprzez sieć Ethernet), 

c) GPS (poprzez zewnętrzną antenę GPS pojazdu), 

d) systemu sterowania zwrotnic (poprzez zewnętrzny moduł odbiornika 433 MHz), 

e) sygnału ze skrętomierza i przełącznika zwrotnicy, 

f) czujników obrotów kół z  poszczególnych wózków pojazdu, 

g) sygnałów dwustanowych o poziomie 0/24 V, 

h) czytników Kart Identyfikatora Motorniczego (stacyjka). 

9.4. Pozyskiwanie zarejestrowanych danych: 

a) kopiowanie danych z kasety CF za pomocą czytnika podłączonego do komputera, 

b) kopiowanie ostatnich 2 godzin zapisu na pamięć USB typu Flash, pendrive, dyski 

USB, wkładaną do rejestratora – wymagana sygnalizacja zakończenia procesu 

kopiowania, 

c) poprzez sieć WiFi zajezdni. 

9.5. Dostęp do kasety CF będącej w urządzeniu powinien być blokowany zamkiem 

mechanicznym. 

9.6. Zamki we wszystkich urządzeniach powinny być otwierane tym samym kluczem, 

zgodnym z aktualnie użytkowanymi przez Zamawiającego.  

9.7. Pozyskane z rejestratora zapisy muszą być wizualizowane i analizowane pakietem 

programowym w formie  wskazanej i uzgodnionej  z  Zamawiającym. 

10. Wyposażenie elektroniczne systemu informacji pasażerskiej                              
i monitoringu  

10.1. Urządzenie sterujące kasownikami i tablicami szt. 2. 

Urządzenie sterujące pracą kasowników, tablic i monitorów wewnętrznych informacji 

pasażerskiej w oparciu o technologię LAN, programowane za pomocą modułu 

komunikacyjnego (WiFi 2,4GHz, GSM), wyposażone w panel sterujący pracą zestawu 

tablic i kasowników w tramwaju. Panel sterujący musi posiadać synchronizację czasu z 

sygnałem GPS lub serwerem czasu. Włączenie i dostęp do wspomnianego urządzenia 

musi odbywać się za pomocą wbudowanego czytnika kart chipowych ( UNIQUE  RFID 

125kHz ) aktualnie używanych w ZKM Gdańsk, umożliwiającego przyłożenie karty od 

frontu panela. Po odczytaniu informacji z karty sterownik musi identyfikować 

użytkownika z wprowadzonej bazy danych znajdującej się w rejestratorze zdarzeń 

wozu i na tej podstawie przydzielać dostęp do funkcji systemu. 
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Ekran sterownika wykonany w technologii LCD z podświetleniem LED o rozmiarze 

matrycy 10” z funkcją dotykowej obsługi urządzenia. Na ekranie sterownika po 

wybraniu odpowiedniej funkcji wyświetlanie podglądu z kamer monitoringu CCTV 

pojazdu oraz automatyczne przełączanie bieżącego widoku ekranu na widok z kamer 

zewnętrznych prawej strony pojazdu (zależnie od kierunku jazdy) po otwarciu 

dowolnych drzwi wejściowych pojazdu. 

Sterownik musi posiadać funkcję wywoływania połączeń alarmowych przez 

przyciśnięcie guzika na ekranie dotykowym w celu zestawienia połączenia wideo               

i audio z wozowego systemu monitoringu CCTV do dyspozytora ze zdalnym dostępem 

do aplikacji MUNICOM firmy RG PLUS z Mielca użytkowanej przez Zamawiającego. 

Musi również umożliwiać zgrywanie zadanego materiału wideo na przenośną pamięć 

USB typu pendrive bezpośrednio ze sterownika przez zadanie czasookresu lub 

wizualne przeszukanie nagrań CCTV oraz zapisanie ich w formacie AVI lub MPG/MPEG. 

Montaż sterownika po jednym w kabinie A i B motorniczego powinien zostać wykonany 

na równi z płytą czołową pulpitu sterującego, a jego umieszczenie powinno znajdować 

się po lewej stronie pulpitu. 

10.2. Urządzenie głośnomówiące. 

Urządzenie głośnomówiące umożliwiające automatyczne zapowiedzi przystanków z 

plików w formacie mp3 zgodnie z pozycją GPS i rozkładem jazdy oraz umożliwiające 

odtwarzanie plików muzycznych między przystankami. Urządzenie powinno być 

programowane zapowiedziami przez lokalną sieć WiFi 2,4GHz Zamawiającego oraz 

powinno posiadać port USB i slot kart SD do lokalnego wgrywania plików. Dodatkowo 

powinno posiadać złącze do obsługi mikrofonów w kabinie A i B. Tramwaj należy 

wyposażyć po jednym mikrofonie w obu kabinach, dodatkowy mikrofon dla 

przewodnika turystycznego z podłączeniem poza kabinami motorniczego z możliwością 

regulacji siły głosu oraz głośniki ze wzmacniaczem radiowęzłowym w ilości 

zapewniającej równomierne nagłośnienie pojazdu. System nagłośnienia powinien 

zapewnić dobrą jakość emitowanego dźwięku w całym tramwaju. 

10.3. Tablice informacji pasażerskiej wykonane w technologii SMD wysokiej jasności, koloru 

bursztynowego i dużej gęstości pikseli z automatyczną regulacją jasności 

zapewniającą dobrą widoczność w każdych warunkach , dostosowane do obsługi 

przystanków zlokalizowanych po lewej i prawej stronie tramwaju generujące treści z 

użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania w następujących rodzajach                  

i liczbach: 

 tablica przednia/tylna o rozdzielczości 32x200 pkt. Wyświetlająca numer linii                    

i kierunek szt.2 

 tablice boczne o rozdzielczości 32x200 pkt. wyświetlająca numer linii i kierunek: 

4 szt. umieszczone po dwie z każdej strony tramwaju, w około 1/3 i 2/3 długości 

tramwaju w górnych częściach okien bocznych lub nad nimi w wydzielonych 

komorach. 
Dla tablic zewnętrznych określono liczbę punktów świetlnych z powodu, że tablice różnych 
producentów nieznacząco różnią się gabarytami a Zamawiającemu zależy na jak największym polu do 

odczytu informacji z koniecznością dopasowania wymiaru tablic do rozmiaru miejsc przygotowanych 
do montażu oraz rozmiarów okien. 

 2 zestawy wyświetlaczy wewnętrznych obustronnych ( podwójnych ) wykonanych w 

technologii LCD z podświetlaniem LED i rozdzielczości HD o rozmiarach 22” (format 

16:9) umożliwiające wyświetlanie numeru i całej trasy linii oraz umożliwiające 

wyświetlanie fotografii z okolic przystanku oraz mapki z aktualną pozycją tramwaju , 

czasu zsynchronizowanego z GPS lub serwerem, komunikatów specjalnych, reklam 

wideo i informacji dodatkowych. Umieszczone pod sufitem po jednym w środkowej 

części członu B i D.  

 2 monitory wewnętrzne jednostronne wykonane w technologii LCD z podświetlaniem 

LED i rozdzielczości HD o rozmiarach 22” (format 16:9) umieszczone z tyłu za kabiną 

motorniczego w części szafy z elektroniką pojazdową umieszczone nad nią, 

umożliwiające wyświetlanie tych samych informacji co tablice wewnętrzne 
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obustronne (podwójne) opisane powyżej. Musi istnieć możliwość nadania specjalnego 

komunikatu natychmiast po zakończeniu wyświetlania bieżącej reklamy i możliwość 

ustawienia czasu wyświetlania takiego komunikatu. Komunikaty te będą używane 

przez Zamawiającego w sytuacjach pilnych/awaryjnych. 

Monitory muszą być wyposażone w osłony ochronne zabezpieczające przed atakami 

wandalizmu i posiadać powłokę antyrefleksyjną. Szyby za którymi zostaną 

umieszczone tablice kierunkowe oraz ekrany wewnętrzne powinny być zabezpieczone 

przed parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi pochodzącymi z otoczenia oraz 

nawiewu wozowego. 

Wszystkie tablice zewnętrzne powinny być wyłączane po zakończeniu realizowania 

zadania dla danego wozu. Ekrany wewnętrzne powinny być wyłączane (elektrycznie) 

po wykonaniu ostatniego kursu (np. po wylogowaniu z systemu prowadzącego pojazd 

z ustawianym opóźnieniem 10-15min). 

Urządzenia takie jak sterownik, monitor monitoringu, radiotelefon muszą być 

wyłączane po zjeździe do zajezdni i opuszczeniu pojazdu przez prowadzącego. 

10.4. Kasowniki elektroniczne w ilości odpowiadającej sumie liczby drzwi umieszczone w 

sąsiedztwie każdej pary drzwi  i liczby drzwi nie mających naprzeciw siebie drzwi z 

przeciwnej strony tramwaju, prowadzących zewnątrz tramwaju do jego części 

pasażerskiej 

Kasownik powinien umożliwić nadruk kombinacji 16 znaków (liter i cyfr) oraz 

mechaniczne niszczenie biletu poprzez przekłucie. 

Kasowniki w obudowie metalowej, wandaloodpornej, w kolorze pomarańczowym, 

wyposażone w wyświetlacz LCD min 2x16 znaków z podświetleniem, podglądem 

czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów. 

Wymagana jest możliwa praca bez sterownika. 

10.5. Moduł komunikacyjny sieci GSM umożliwiający komunikację pakietową LTE pojazdu 

znajdującego się poza zasięgiem bazy z centrum dyspozytorskim, odczyt oraz 

aktualizację rozkładów jazdy (lokalnie przez sieć Wi-Fi 2,4GHz). Moduł musi 

umożliwiać przesyłanie danych – aktualnych rozkładów jazdy i zapowiedzi głosowych 

do sterowników w obu kabinach prowadzącego pojazd oraz umożliwiać zestawienie 

połączeń alarmowych do wyświetlenia podglądu z kamer monitoringu na mapie 

dyspozytorskiej systemu pozycjonowania pojazdów. Powinien realizować funkcję 

Access Point i udostępniania połączenia przez sieć WiFi. 

10.6. Moduł komunikacyjny WiFi – przesyłanie danych przez modem radiowy w standardzie 

WiFi 2,4GHz umożliwiający programowanie tablic kierunkowych, ekranów 

wewnętrznych oraz sterowników używanych przez Zamawiającego działający w 

strukturze istniejących urządzeń u Zamawiającego. Moduł musi umożliwiać 

przesyłanie danych – aktualnych rozkładów jazdy i zapowiedzi głosowych do 

sterowników w obu kabinach prowadzącego pojazd oraz filmów reklamowych do 

ekranów wewnętrznych. 

10.7. Moduł lokalizacji - współpracujący z sterownikami tablic kierunkowych na pojeździe 

podający informację o pozycji GPS, umożliwiający pomiar drogi  za pomocą czujnika 

obrotów kół lub innego sygnału, zerowanej sygnałem otwarcia drzwi, oraz 

synchronizację czasu i daty z odczytem GPS. Antena GPS modułu lub innego 

odbiornika z którego zostanie dostarczony sygnał GPS do modułu lokalizacji powinna 

znajdować się w połowie tramwaju. 

10.8. Komputer pokładowy monitoringu wideo szt.1 

Komputer/rejestrator pokładowy z systemem Windows umożliwiający rejestrację 

sygnału video 15 fps z (dla wagonu standardowego 16 kamer cyfrowych) IP 

(strumień min. 4096 kbps/ch) oraz sygnału audio z obu kabin tramwaju, wyposażony 

w: switche LAN ( dopuszcza się zastgosowanie kilku switchy dla lepszego 

rozplanowania przewodów) z portami PoE do kamer w ilości odpowiadającej liczbie 

urządzeń CCTV koniecznych do zasilania oraz bramek liczących (komunikujące się 
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między sobą i rejestratorem z prędkością 1Gb/s), kartę łączności bezprzewodowej 

Wi-Fi 5GHz, wyjście monitorowe SVGA, minimum 3 porty USB, 2 porty RS, moduł 

lokalizacji GPS, wbudowany moduł transmisji 4G lub LTE, układ zamykania systemu 

operacyjnego po wyłączeniu zasilania na pojeździe z dowolnie ustawianym 

opóźnieniem, program do rejestracji obrazu umożliwiający jego rejestrację z 

naniesionymi danymi na klatki obrazu w oparciu o informację o położeniu i nazwie 

przystanku przesyłane ze sterownika tablic i modułu lokalizacji opisanego w pkt. 

11.7., zabezpieczony przed wstrząsami występującymi w czasie jazdy tramwaju, 

dyski (jeden lub kilka) HDD lub SSD umożliwiające archiwizację nagrań przez okres 

21 dni dobrane w sposób redundantny, sterowane wejścia sygnałowe umożliwiające 

podłączenie przycisków alarmowych lub incydentów. 

Powinna istnieć możliwość łatwej obsługi rejestratora, w celu odnalezienia na 

twardym dysku obrazów z zadanego okresu czasu i zgrania ich do komputera 

przenośnego typu laptop lub na inne medium (np. przenośną pamięć USB) oraz 

możliwość przesłania do komputera przy wykorzystaniu połączenia bezprzewodowego 

(WiFi i GSM). W przypadku połączeń GSM powinien umożliwiać wysyłanie strumienia 

wideo w wybranej kamery lub kilku do stanowiska dyspozytorskiego u Zamawiające 

w oparciu o wywołanie połączenia przez dyspozytora lub przez naciśnięcie przycisku 

alarmowego przez prowadzącego pojazd. 

W obu kabinach motorniczego należy zamontować po jednym mikrofonie 

umożliwiającym rejestrację audio w rejestratorze monitoringu. 

10.9. Monitor LCD szt. 2. Monitor: LCD min. 10” format 4:3 z podświetleniem LED,                     

z panelem dotykowym. Monitor musi być zamocowany w pulpicie motorniczego, 

umiejscowiony po prawej stronie w obu kabinach w sposób umożliwiający 

prowadzenie obserwacji oraz przełączanie widoku dowolnych kamer bez konieczności 

zmiany pozycji prowadzącego pojazd. Obudowa ta musi być dopasowana kształtem               

i kolorystyką z konsolą istniejącą w pojeździe. 

Montaż monitora powinien zostać wykonany na równi z płytą czołową pulpitu 

motorniczego. 

10.10. Kamery: 

Wagon standardowy wyposażony w 11 kamer wewnętrznych, 4 kamery zewnętrzne i 

1 kamerę pantografu, 

Parametry kamer: cyfrowe kamery kolorowe IP o rozdzielczości 1280x960 pixeli, 

pozwalające na przesył strumienia wideo 4096 kbps, minimum 0,6 lux, przetwornik nie 

gorszy niż CCD 1/3’’, obiektyw 2,8 mm, automatyczny balans bieli, w obudowach 

wandaloodpornych (dopuszcza się inną obudowę dla kamer zewnętrznych). 
Temperatura pracy ciągłej kamer -100 C ~ +500 C, max. -200 C ~ +600 C. 

Kamery muszą być rozmieszczone w sposób umożliwiający obserwację całkowitej 

przestrzeni pasażerskiej maksymalnie ograniczając występowanie pól martwych. 

Dodatkowe kamery powinny być rozmieszczone w następujący sposób: 

 po jednej sztuce w kabinie A i B, skierowanej na motorniczego 

 po jednej kamerze umieszczonej w kabinie A i B z polem obserwacji na torowisko 

 sześć kamer w przedziale pasażerskim umożliwiające obserwację całkowitej 

przestrzeni maksymalnie ograniczając pola martwe 

 po dwie kamery zewnętrzne (lewa i prawa) umieszczone w taki sposób aby 

prezentowały obraz jak zewnętrzne lusterka na obu krańcach składu tramwajowego 

 kamera/y cyfrowa IP pantografu/ów kolorowe umożliwiające obserwację pracy 

odbieraka z dedykowanym oprogramowaniem do analizy iskrzenia sieci, rozdzielczość 

minimum 1280x960 pixeli, umożliwiająca zapis 15kl/s, pozwalające na przesył 

strumienia wideo 4096 kbps, zasilanie PoE, automatyczny balans bieli, w obudowie 

wandaloodpornej dostosowanej do konstrukcji pojazdu i montażu na dachu pojazdu, z 

systemem (podgrzewaniem) zabezpieczającym szkiełko obudowy przez zaparowaniem 

lub szronieniem, klasa szczelności obudowy IP67, szkiełko czołowe umożliwiające łatwe 
czyszczenie z zabrudzeń.  Temperatura pracy ciągłej kamer -100 C ~ +500 C, max. -

200 C ~ +600 C. Kamera musi być umieszczona na dachu pojazdu w sposób 
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zapewniający obserwację całego pantografu w celu analizy jego prawidłowej pracy 

oraz właściwości prawidłowego odbioru napięcia z sieci trakcyjnej. 

 

Kamery zewnętrzne muszą cechować się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP66. 

Wszystkie elementy zespołu rejestracji wideo (kamery, rejestrator, monitor, dyski) 

muszą być odporne na wstrząsy, przeciążenia wynikające z drgań pojazdu oraz na 

zakłócenia elektryczne z elektryki pokładowej. 

 

10.11. Układ zasilający powinien zapewnić nieprzerwane zasilanie dla wszystkich 

elementów monitoringu bezpośrednio po włączeniu głównego zasilania wozu oraz 

podtrzymywać zasilanie po jego wyłączeniu przez czas potrzebny do normalnego 

wyłączenia systemu operacyjnego rejestratora  lub do wartości dowolnie ustawionej 

w konfiguracji rejestratora. 

 

10.12. Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełen opis oraz dokumentację techniczną 

systemu monitoringu oraz przeprowadzi cykl prezentacji szkoleń ze sposobu 

eksploatacji oraz obsługi serwisowej systemu niezwłocznie po przekazaniu 

pierwszego pojazdu do eksploatacji. 

 

10.13. Oprogramowanie wideorejestratora oraz stacji operatorskiej 

Oprogramowanie wideorejestratora powinno umożliwiać podgląd ze wszystkich 

kamer systemu w różnym układzie okien na całym ekranie monitora. Dostęp do opcji 

programu (zmiany ustawień, minimalizowania okna programu, zgrywania materiału) 

musi być zabezpieczony hasłem właściwym dla administratora systemu i dowolnie 

ustawianym przez Zamawiającego. Realizacja dostępu do ustawień aplikacji powinna 

przewidywać różnych użytkowników którym indywidualne hasła oraz poziomy 

dostępu będzie nadawał administrator systemu. 

Wykonawca dostarczy oprogramowanie operatorskie dla Zamawiającego 

umożliwiające zdalne zgrywanie materiałów wideo oraz audio realizowane przez 

połączenie WiFi lub 4G/LTE platformy GSM. Oprogramowanie musi realizować 

możliwość połączenia OnLine z zadanym pojazdem w czasie rzeczywistym poprzez 

sieć GSM, z jednoczesną obsługą wywołań alarmowych (napadowych) 

przychodzących z pojazdu na mapie dyspozytorskiej używanej w istniejącym 

systemie u Zamawiającego. Z dodatkowych funkcji posiadać musi: możliwość 

ustawiania automatycznego zgrywania zadanego w programie materiału wideo i 

audio, moduł analizy poprawności pracy całego sytemu (wyświetlanie statusu) z 

diagnozowaniem stanu dysków HDD i poprawności działania kamer oraz samego 

rejestratora z powiadamianiem zdalnym o nieprawidłowościach, możliwość 

przenoszenia materiałów zarchiwizowanych na nagrywalne nośniki DVD, możliwość 

udostępniania zarchiwizowanych nagrań przez połączenie internetowe innym 

podmiotom lub organom ścigania z określeniem poziomów dostępu oraz czasu 

dostępu do archiwum. 

Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę obrazu z 

kamery pantografu z powiadamianiem o usterkach/uszkodzeniach sieci trakcyjnej 

przez zdalne wysyłanie informacji do odpowiednich służb oraz administratora systemu 

w postaci mailowej oraz SMS z lokalizacją usterki i prezentacją lokalizacji na mapie 

Google programu Google Earth.  

10.14. Urządzenia do serwisowania i zgrywania materiałów z monitoringu 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa przenośne komputery typu 

netbook/laptop w celu serwisowania i diagnozowania urządzeń CCTV. Komputery 

wyposażone w procesor rodziny i7, min. 4GB RAM, matryca LCD  13.5-14.5 cala 

wydajną kartę graficzną rodziny Intel lub nVidia, kartę sieci LAN 1Gb, nagrywarkę 

DVD, wytrzymałą obudowę, system operacyjny Windows 7 Profesional. 

10.15. Instalacja  
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Instalacja przygotowana do podłączenia radiotelefonu, autokomputera, monitora, 

kamer (radiotelefonu z wykorzystaniem przetwornicy napięcia stałego 24/12V 100W 

lub więcej ale z chłodzeniem pasywnym) w tablicy bezpiecznikowej. Zamontowanie na 

dachu czwórdrożnej anteny przeznaczonej dla systemu TETRA oraz GPS ,Wi-Fi i GSM 

do modułu komunikacji, w zamkniętej i zwartej obudowie ABS (bez wystających 

elementów metalowych umożliwiających automatyczne mycie pojazdu) w środkowej 

części pojazdu z doprowadzeniem przewodu zakończonego właściwym złączem do 

radiotelefonu i autokomputera (antena Wi-Fi) zamontowanie głośnika z instalacją 

podłączeniową do radiotelefonu. Do rejestratora monitoringu należy zastosować 

antenę dachową Wi-Fi  w paśmie 5 GHz. 

Zasilanie tablic informacji pasażerskiej, tablic wewnętrznych LCD i kasowników musi 

posiadać możliwość wyłączenia (z kabiny A i B) po zakończeniu pracy przez 

motorniczego 

Instalacja do urządzeń monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wykonana za 

pomocą przewodów zalecanych przez producenta urządzeń. Połączenia między 

członami powinny być wykonane instalacją dachową wyposażoną w hermetyczne 

złącza umożliwiające łatwą wymianę instalacji w przypadku uszkodzenia na 

przegubach. 

10.16. Anteny 

 czwórdrożna antena systemu TETRA , GPS, Wi-Fi, GSM w obudowie ABS, 

 antena Wi-Fi 5 GHz. 

Parametry anten: antena czterokanałowa – zakres częstotliwości TETRA 410-430 MHz; 

zakres pracy GSM 900/1800 3G UMTS; WLAN 2,4 GHz; wbudowany odbiornik GPS 

Charakterystyka dookólna. Polaryzacja pionowa. Oporność 50 . Maksymalna moc 

wejściowa 20 W. Zakres temperatur -40+80. Zakończenia kablowe: TETRA-wtyk FME; 

GPS-gniazdo FME; GSM-wtyk SMA oraz antena zintegrowana dookólna 3 kanałowa 

WiFi/GPS/GSM: częstotliwość WiFi 5,2-5,8 GHz, wzmocnienie dla 5,5 GHz  9,5-10 dbi. 

Sprawność 97% GSM 1800/UMTS/LTE: GPS/GLONASS/GALILEO  

10.17. Radiotelefon TETRA 

Radiotelefon TETRA ze zdejmowanymi dwoma panelami czołowymi, wbudowanym 

odbiornikiem GPS zunifikowany z użytkowanym przez Zamawiającego radiotelefonem 

SEPURA SRC3900. 1 szt. radiotelefonu TETRA musi umożliwić sterowanie 2 panelami 

umieszczonymi z przodu i z tyłu pojazdu w obu kabinach motorniczego. Używane 

pasmo częstotliwości w systemie TETRA 415-425 MHz. 

Uwaga:  

1. Urządzenia z pkt 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 i pkt. 11.16 muszą być umieszczone w 

sposób wygodny do serwisowania oraz urządzenia z pkt 11.8 dodatkowo 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w wydzielonej obudowie i 

zamykane na zamek patentowy z kluczem serwisowym. 

2. Zasilanie rejestratora wideo oraz radiotelefonu ze stałym zasilaniem i osobnym 

zasilaniem wyzwalania (ACC) załączanego po włączeniu wozu lub kabiny.  

 

10.18. Wewnątrz tramwaju należy przygotować miejsca do zamontowania dwóch mobilnych 

automatów biletowych z doprowadzonym zasilaniem 24VDC (moc pobierana 50 W)    

i Ethernet. Przewidywana lokalizacja każdego z automatów biletowych jest bliska 

okolic stanowiska do mocowania wózka inwalidzkiego. 

10.19. Tramwaj musi zostać wyposażony w bramki liczące potoki pasażerów zamontowane 

w obrysie każdych drzwi do przedziału pasażerskiego dla obu kierunków jazdy. 

1. System Liczenia pasażerów musi spełniać następujące wymagania: 

 pomiar pasażerów musi odbywać się automatycznie w sposób niewymagający 

obsługi przez prowadzącego pojazd, 

 pomiar musi odbywać się z wykorzystaniem czujników umiejscowionych przy 

wszystkich drzwiach pasażerskich, skalibrowanych dla każdych drzwi indywidualnie, 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Specyfikacja Techniczna  

 

 
 

37 

 rejestracja pasażerów wchodzących i wychodzących musi odbywać się w sposób 

ciągły przez każde z drzwi pojazdu (przeznaczone dla pasażerów), dla każdego 

przystanku (w sytuacji awaryjnej także poza nim), przez cały okres pracy na linii 

komunikacyjnej, 

 pomiar pasażerów musi odbywać się wyłącznie podczas otwarcia drzwi pojazdu, 

 urządzenia muszą rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia pasażerów również 

podczas postoju pojazdu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie) podczas 

wykonywania przewozów na zlecenie Organizatora, 

 czujniki po zamontowaniu w pojeździe nie mogą wystawać poza standardowe 

elementy wyposażenia pojazdu (elementy konstrukcyjne i obudowy osłaniające 

różne elementy mechaniczne występujące w tramwaju, dopuszcza się zastosowanie 

adapterów np. dla ustalenia kąta patrzenia). 

 uchyb pomiaru nie może przekraczać 10% w skali dnia – przy próbie minimum 1000 

pasażerów dziennie, dla każdego z pojazdów osobno. 

Dopuszczalny błąd Systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść: 

błąd = |Wz-Wp|/Wp×100% ≤10% 

gdzie: 

Wz = liczba pasażerów zliczona przez System, 

Wp = rzeczywista liczba pasażerów. 

2. Raporty z systemu liczenia pasażerów powinny zawierać poniższe dane: 

 numer boczny pojazdu. 

 realizowana linia (numer linii) w formacie „LLL” 

 realizowana linia oraz brygada (numer linii oraz numer brygady) w formacie                   

„LLL-BB”. 

 data (w przypadku linii nocnych dzień rozpoczęcia kursu) w formacie 

„DD.MM.RRRR”. 

 przystanki na trasie w układzie chronologicznym, z podaniem nazwy i numeru. 

 słupek przystankowy w układzie chronologicznym na trasie z podaniem numeru. 

 współrzędne zatrzymania pojazdu w formacie GPS. 

 status zatrzymania pojazdu nadanym przystanku 

 godzina zatrzymania pojazdu na danym przystanku w formacie „HH:MM:SS” 

 status otwarcia drzwi na danym przystanku 

 status zamknięcia drzwi na danym przystanku 

 czas postoju pojazdu na danym przystanku w formacie „HH:MM:SS” 

 liczba pasażerów wsiadających na danym przystanku. 

 liczba pasażerów wysiadających na danym przystanku. 

 liczba pasażerów w pojeździe (w momencie zamknięcia drzwi – tj. zakończenia 

wymiany pasażerskiej na danym przystanku). 

 stopień napełnienia pojazdu (obliczony na podstawie liczby pasażerów w pojeździe    

i jego liczby miejsc ogółem, podane w %), osobno dla każdego przystanku. 

 dane o aktualnej liczbie pasażerów i stopniu napełnienia pojazdu będą wystawiane 

online pod adresem: www.info.zkm.pl. 

 raportowanie musi mieć możliwość wyboru zestawu danych wg zadanego przedziału 

czasowego. 

 dane muszą być dostarczone w formacie .xls lub .csv. 

10.20. W wydzielonej obudowie o innej lokalizacji od urządzeń pkt. 11.2, 11.5-11.8, 11.16 

musi zostać umieszczony moduł komunikacyjny do sterowania synchronizacją 

uliczną wg wymogów przetargowych systemu TRISTAR. 

10.21. Dotyczy rejestratora zdarzeń – uruchomienie tramwaju oraz identyfikacja 

motorniczego za pomocą karty chipowej ( UNIQUE  RFID 125kHz ) – czytnik 

kabinowy, aktualnie używanej w Gdańskich Autobusach i Tramwajach sp. z o.o.. 

Dodatkowe czytniki tego samego standardu umieścić w przedziałach kabin 

dostępnych od zewnątrz przez prowadzącego pojazd na wysokości 120cm – 150cm 

oraz w drzwiach kabin motorniczego zintegrowany z zamkiem drzwi kabiny, 

uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych. System kontroli dostępu 
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powinien być obsługiwany aplikacją umożliwiającą zdalne wprowadzanie 

użytkowników o różnych poziomach uprawnień poprzez sieć WiFi istniejącą u 

Zamawiającego oraz GSM. Wspomniana aplikacja musi posiadać możliwość 

potwierdzenia dokonanych/wprowadzonych zmian oraz dokonywania odczytu i 

pobierania zdarzeń zapisanych w rejestratorze. 

Zamawiający wymaga przynajmniej 4 poziomy dostępu dla różnych grup 

użytkowników. 

10.22. Uruchomienie systemów oraz urządzeń wraz z instalacją systemów leży po stronie 

Wykonawcy. W przypadku konieczności skorzystania z usług dostawcy danego 

systemu celem uruchomienia instalacji lub jej naprawy z tytułu rękojmi i gwarancji 

przez cały okres jej trwania oraz innych napraw czy przeglądów okresowych, koszty z 

tym związane ponosi Wykonawca.  

10.23. W przypadku nie wywiązania się z naprawy zgłoszonej usterki przez okres 14 dni od 

daty zgłoszenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania serwisu 

zewnętrznego producenta systemu celem wykonania naprawy na koszt Wykonawcy.  

  

11.  System Informacji Pasażerskiej Z.T.M. w Gdańsku 

 

11.1.  Instalacja  urządzeń dostarczonych przez ZTM Gdańsk musi zostać wykonana 

zgodnie z wymogami producenta urządzeń a konfiguracja urządzeń przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia po dostawie pojazdów do Zamawiającego. 

Koszt powyższego poniesie producent pojazdu. 

Instalacja  musi być wykonywana przez producenta pojazdu na podstawie 

schematu dostarczonego przez dostawcę urządzeń. Szczegóły dotyczące instalacji 

urządzeń SIP-TRISTAR należy ustalić z producentem i dostawcą Systemu Zarządzania 

Transportem Zbiorowym (tj. SIP-TRISTAR) - firmą GMV Innovating Solutions z siedzibą w 

Warszawie, ul. Hrubieszowska 2 lub z generalnym wykonawcą i gwarantem Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Ruchem TREISTAR - firmą Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 136.  

Przedstawicieli ww. firm:  

- reprezentant firmy GMV: Pan Rafal Krzysiak; email: rkrzysiak@gmv.com; tel. 727-597-767  

- reprezentant firmy Qumak: Pan Wojciech Miłuński; email: wojciech.milunski@qumak.pl; tel. 

603-981-581  

Urządzenia pokładowe SIP-TRISTAR (dla jednej kabiny) składają się z następujących elementów:  

1. komputer sterujący OBU typu M20,  

2. konsola do logowania typu C11 lub ekran TFT min. 7”,  

3. radio krótkiego zasięgu,  

4. zewnętrzna antena GPS/GSM,  

5. okablowanie, mocowania i uchwyty.  

Każda z kabin powinna być wyposażona w identyczny zestaw urządzeń.  

ZTM w Gdańsku dostarczy urządzenia wymienione w punktach: 1-3.  

Elementy wymienione w punktach 4 i 5 oraz doprowadzenie zasilania, wyprowadzenie sygnału 

otwarcia drzwi i sygnału drogomierza, a także przygotowanie schematów instalacyjnych musi 

być uwzględnione w kalkulacji kosztów oferenta – w porozumieniu z dostawcą urządzeń SIP-

TRISTAR.  
 

11.2.   Schemat połączeń urządzeń + karty katalogowe produktów - Załącznik nr 5 do 

specyfikacji technicznej  
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11.3.  Naprawy, modernizacje urządzeń i instalacji oraz zmiany istotnych parametrów 

instalacji i urządzeń w okresie trwania gwarancji są dopuszczone po  uzgodnieniu z 

dostawcą pojazdu. Prace te nie mogą w żadnym wypadku wpłynąć na 

funkcjonowanie urządzeń w systemie Tristar. 

11.4.  Integracji urządzeń pokładowych systemu Tristar dokona gwarant i producent 

systemu na koszt Wykonawcy po dostarczeniu pojazdów do Gdańska.  

11.5.  Wykonawca pojazdów na swój koszt jest zobowiązany przygotować, w porozumieniu 

z producentem urządzeń, i dostarczyć do ZTM dokumentację powykonawczą 

urządzeń i instalacji. Dokumentacja musi być wykonana indywidualnie dla każdego z 

typów pojazdów. 

11.6.  Ostatecznego odbioru urządzeń dokona ZTM Gdańsk w obecności Dostawcy                     

i Zamawiającego. ZTM będzie uważał, urządzania za prawidłowo zainstalowane, jeśli 

będą one widoczne w systemie Tristar i będą posiadały taką samą funkcjonalność jak 

obecnie użytkowane urządzenia. 

11.7.  Miejsca instalacji poszczególnych urządzeń pokładowych muszą być łatwo dostępne 

dla serwisu, a jednocześnie zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich. Montaż 

poszczególnych składowych urządzeń pokładowych musi się odbyć na stałych 

elementach pojazdu nienarażonych na wibracje.  Ponadto dobór miejsca montażu 

urządzeń pokładowych musi uwzględnić brak zakłóceń przez inne elementy 

zainstalowane w pojeździe. Wszelkie szczegóły należy uzgodnić z producentem 

urządzeń. Ponadto: 

─ konsola do logowania musi być zainstalowana w takim miejscu, aby osoba 

prowadząca pojazd mogła w sposób bezpieczny, w pozycji siedzącej, dokonać obsługi 

urządzenia. Konsola musi być w zasięgu wzroku i ręki prowadzącego pojazd. Należy 

unikać bezpośredniego wpływu światła słonecznego na urządzenie; 

─ komputer pokładowy musi być zainstalowany w miejscu uniemożliwiającym dostęp 

osób niepowołanych lecz umożliwiającym jego obsługę serwisową, konserwację. Musi 

być także zapewniony łatwy dostęp do slotu zawierającego kartę SIM. Szczelina slotu 

po włożeniu karty musi  być zaplombowana tak aby każde wyjecie karty wymagało 

jej zerwania; 

─ antena – zewnętrzna, na dachu, nad kabiną prowadzącego pojazd w takim miejscu, 

aby miała dobrą widoczność, a jednocześnie należy przewidzieć, aby zminimalizować 

długość kabla łączącego antenę z komputerem pokładowym; 

─ radio krótkiego zasięgu – sygnał nie może być zakłócany przez żadne z elementów 

pojazdu, nie dopuszcza się zamontowanie urządzenia za metalową płytą, między 

radiem a środowiskiem zewnętrznym powinna znajdować się jedynie szyba. 

11.8.  Karty SIM dostarczy ZTM. Prośba o dostawę kart musi zostać wysłana do ZTM z 

minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. 

11.9.  Koszty łączności pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w pojazdach a serwerem 

Tristara poniesie ZTM. 

11.10.  GAiT umożliwi dostęp do pojazdów, w których zamontowano urządzenia, zarówno w 

okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu celem serwisowania urządzeń w 

pojazdach. 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1.  System Diagnostyki 

1.1. Tramwaj należy wyposażyć w System Diagnostyki pełniący rolę: 

a) diagnostyki pokładowej, przeznaczonej dla motorniczego, wykrywającej  

i informującej za pośrednictwem monitora pulpitowego każdej kabiny 

o zakłóceniach w pracy tramwaju, oraz instruującej o właściwym postępowaniu 

w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego. Diagnostyka ta musi jednoznacznie 

stwierdzać sprawność tramwaju i gotowość do eksploatacji z pasażerami,  

b) diagnostyki obsługowej, przeznaczonej dla serwisu technicznego tramwaju. 

Diagnostyka obsługowa musi lokalizować urządzenie, które uległo uszkodzeniu lub 

powoduje zakłócenia w pracy tramwaju. Diagnostyka obsługowa musi rejestrować 

podstawowe parametry pracy tramwaju w chwili występowania zakłóceń w pracy 
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lub uszkodzenia i przechowywać je w pamięci tak, aby umożliwić analizę               

i wykrycie przyczyn powstania uszkodzenia. W systemie diagnostyki tramwaju 

dopuszcza się wykorzystanie dla części urządzeń takich jak np: przetwornice 

statyczne, falowniki zasilania silników napędowych, sterowanie drzwi, hamulce 

tarczowe itp., wyodrębnionych z układu diagnostycznego tramwaju oddzielnych 

systemów diagnostycznych, które współpracują z diagnostyką obsługową 

tramwaju i rozszerzają zakres jej funkcji kontrolnych do wymaganego. Dostęp do 

gniazd diagnostycznych wszystkich podzespołów objętych diagnostyką musi być 

możliwy z wnętrza tramwaju, 

c) diagnostyki online, zapewniającej przesył drogą bezprzewodową informacji o 

pracy tramwaju, wytworzonej przez diagnostykę pokładową i obsługową, do 

serwera obsługującego diagnostykę, zlokalizowanego u Zamawiającego. 

Diagnostyka online musi zapewnić możliwość zdalnego monitorowania pracy 

tramwaju tak, aby w dowolnym czasie można było skontrolować pracę tramwaju, 

a w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej możliwe było przekazanie 

motorniczemu wskazówek i poleceń co do właściwego postępowania. 

1.2. System Diagnostyki musi obejmować podzespoły obwodu głównego i podzespoły 

obwodów pomocniczych mogące wpływać na blokowanie przez tramwaj trasy lub 

konieczność zjazdu technicznego oraz zapewnić natychmiastowe wykrycie 

zakłóceń w ich pracy i uszkodzeń. 

1.3. System Diagnostyki online musi gromadzić i przetwarzać otrzymane informacje 

o eksploatacji i zakłóceniach w pracy floty tramwajów. Dla każdego tramwaju 

muszą być wyliczone na podstawie wskazań diagnostyki sumaryczne wartości 

przebytych kilometrów, ilości energii elektrycznej zużytej przez napęd tramwaju 

oraz ilości wykrytych przez diagnostykę zakłóceń w pracy i uszkodzeń. System 

powinien zapewniać sygnalizację działania zainstalowanych czujników dymu 

papierosowego w kabinach motorniczego, sygnalizować włączenie oraz tryby pracy 

klimatyzacji i ogrzewania oraz przekazywać informację o aktualnym położeniu 

tramwaju (czy tramwaj znajduje się w zajezdni czy jest w ruchu w mieście). 

Ponadto system musi wytworzyć informację o bieżącej eksploatacji każdego 

tramwaju, zawierającą liczbę przebytych kilometrów (z podziałem na kierunki 

jazdy) oraz liczbę i rodzaj występujących zakłóceń lub uszkodzeń w każdym z 

ostatnich siedmiu dni. W oprogramowaniu i dokumentacji technicznej diagnostyki 

pokładowej, obsługowej i online wymagane jest stosowanie języka polskiego. 

1.4. Ocena i działanie Systemu Diagnostyki w stosunku do wymagań określonych przez 

Zamawiającego będzie odbywało się w dwóch etapach. Po wstępnej ocenie, w 

ramach badań odbiorczych rozszerzonych pierwszego tramwaju z dostawy, 

ostateczna ocena przez Zamawiającego ich spełnienia zostanie dokonana na 

podstawie eksploatacji dostarczonych tramwajów i uwagi w tym zakresie zostaną 

zgłoszone Wykonawcy łącznie z uwagami dotyczącymi zawartości i sposobu 

sporządzenia dokumentacji technicznej i oprogramowania. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, po 

czym nastąpi sprawdzenie działania diagnostyki z uwzględnionymi uwagami. Pełne 

dostosowanie Systemu Diagnostyki do wymagań musi nastąpić przed dostawą 

ostatniego tramwaju.  

2. Wskaźniki eksploatacyjne 

2.1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia wskaźników eksploatacyjnych (w 

miesięcznych okresach obliczeniowych) dla pojazdów będących przedmiotem 

zamówienia. 

2.2.  Badaniu poddawany jest każdy dostarczony pojazd. 

2.3.  Badanie wskaźników eksploatacyjnych pojazdu ma na celu sprawdzenie czy 

konstrukcja, użyte elementy, systemy stanowiące wyposażenie tramwaju i jakość 

wykonania tramwaju są na tyle poprawne, że eksploatacja tramwaju umożliwi 

uzyskanie wysokich wskaźników operacyjnych (wysoki stopień bezawaryjności). 
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2.4.  Wymagany przez  Zamawiającego miesięczny wskaźnik awaryjności Am (defektów na 

10 000 km zrealizowanych przez tramwaje) dla pojazdów będących przedmiotem 

dostawy wynosi: 

- pierwszy okres obliczeniowy Am ≤ 4,0; 

- drugi okres obliczeniowy Am ≤ 1,0. 

2.5.  Wymagany przez Zamawiającego wskaźnik operacyjny gotowości technicznej Gm 

wynosił min. 95 % w obu okresach obliczeniowych. 

2.6.  Okresy obliczeniowe liczone są bezpośrednio po miesiącu, w którym zrealizowana 

została dostawa tramwajów: 

- pierwszy okres po dostawie 5 szt. 

- drugi okres po dostawie 10 szt. 

2.7.  Badanie wskaźników będzie prowadzone od pierwszego miesiąca następującego 

bezpośrednio po miesiącu, w którym zrealizowana dostawa osiągnęła 5 szt. 

Zestawów tramwajowych do czasu zakończenia gwarancji na pierwszy tramwaj z 

danej transzy dostaw. 

2.8.  Wykonanie wskaźników na poziomie nie osiągającym podanych w pkt. 2.4 i 2.5 

wartości Am i Gm, przedłuża czas badania wskaźników o kolejny okres obliczeniowy 

(miesięczny), skutkując równocześnie przedłużeniem na ten okres gwarancji dla 

wszystkich tramwajów, których gwarancja uległaby zakończeniu przed końcem tego, 

dodatkowego, okresu obliczeniowego oraz naliczeniem kary umownej określonej w 

umowie. 

2.9.  Wykonanie wskaźników na poziomie nie osiągającym podanych w pkt. 2.4 i 2.5 

wartości Am i Gm wymaga wdrożenia przez Wykonawcę postępowania polegającego 

na wytypowaniu wspólnie z Zamawiającym, w oparciu o doświadczenia 

eksploatacyjne, listy elementów rzutujących na ww. stan. Elementy z przedmiotowej  

listy Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji, wymienić na 

zmodernizowane, o innej konstrukcji lub wykonane przez innych producentów w 

stosunku do wcześniej stosowanych, tak aby wykonanie wskaźników było możliwe na 

prawidłowym poziomie. 

2.10.  Metodyka wyliczania wskaźników eksploatacyjnych. 

─ miesięczny wskaźnik awaryjności Am  

S

Z
Am

10000
  

Z  –  liczba zjazdów technicznych na usterki w badanym okresie, dla których obliczany 

jest wskaźnik oraz przypadków wystąpienia wady i jej usunięcia na trasie bez 

zjazdu do zajezdni, dla której obliczany jest wskaźnik, 

S – suma kilometrów zrealizowana przez tramwaje, dla których obliczany jest 

wskaźnik 

Przy obliczaniu wskaźnika awaryjności nie są brane pod uwagę zjazdy będące 

następstwem uszkodzenia tramwaju w wyniku: zderzenia, wykolejenia 

spowodowanego uszkodzeniem torowiska, uszkodzenia sieci trakcyjnej, błędów 

obsługi oraz innych przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. 

─ miesięczny wskaźnik operacyjnej gotowości technicznej Gm  
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G – wskaźnik gotowości technicznej liczony dwa razy dziennie (na godz. 700 i 1500) 
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Ti – liczba pojazdów, dla których obliczany jest wskaźnik 

Tw –liczba tramwajów nie zgłoszona do eksploatacji z winy gwaranta oraz te pojazdy u 

których stwierdzono wady z winy gwaranta. 

 

Tramwaje wycofane z ruchu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie są 

uwzględniane we współczynnikach Ti i Tw. Do parametru Tw zaliczane są tramwaje nie 

zgłoszone do eksploatacji winygwaranta oraz te pojazdy u których stwierdzono wady. 

3. Dokumentacja techniczna  i oprogramowanie 

3.1. Z dostawą pierwszego tramwaju Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację techniczną (składającą się z dokumentacji 

technicznej tramwaju i dokumentacji technicznej  systemów informatycznych) 

o stopniu szczegółowości zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi tramwaju     

i jego wyposażenia, wykonywania konserwacji, planowo-zapobiegawczych obsług 

technicznych, przeglądów, awaryjnego sprowadzania tramwaju z trasy, wymiany 

obręczy kół z uwzględnieniem różnych ich szerokości, napraw, napraw głównych 

(remontów). 

3.2. Z dostawą pierwszego tramwaju Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

a) kompletne oprogramowanie konieczne do obsługi tramwaju, jego zespołów 

i podzespołów oraz do obsługi systemów informatycznych, wraz z licencjami, 

b) kompletne oprogramowanie do wszystkich sterowników tramwaju wraz ze sprzętem 

służącym do wgrywania/instalacji oprogramowania. 

Dostarczone oprogramowanie musi zapewnić możliwość rozbudowy i poszerzenia 

funkcjonalności systemów informatycznych. 

3.3. Zawartość dokumentacji technicznej tramwaju musi obejmować: 

a) instrukcje obsługi tramwaju w zakresie czynności motorniczego z uwzględnieniem   

programu diagnostycznego, 

b) Instrukcje Obsług Technicznych z wyszczególnieniem dla każdej z wymienionych 

obsług technicznych koniecznych do wykonania czynności i podaniem właściwych 

metod sprawdzania i regulacji oraz wymaganych parametrów, 

c) program eksploatacji obręczy kół tramwajowych,  

d) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa tramwaju oraz zespołów, podzespołów, układów 

i urządzeń stanowiących jego wyposażenie zawierająca: 

 określenie przeznaczenia, 

 dane techniczne, 

 opis budowy i zasady działania zawierający niezbędne rysunki części elektrycznej 

i mechanicznej, 

 instrukcję obsługi, 

 rysunki poglądowe, 

 wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi, 

 opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienia podstawowych 

parametrów, 

 opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania, 

 zasady recyklingu. 

e) Warunki Techniczne Odbioru tramwaju oraz zespołów, podzespołów, układów 

i urządzeń stanowiących jego wyposażenia zawierające: 

 określenie przedmiotu warunków, 

 zakres stosowania, 

 wykaz stosowanych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach, 

 wymagania techniczne, których dotrzymywanie podlega sprawdzaniu pod kątem 

zapewnienia wymaganego poziomu jakości w eksploatacji, 

 program, opis wykonania i ocenę wyników badań z dołączonym protokołem z badań. 
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3.4. Katalog części zamiennych w formie elektronicznej (sporządzony w postaci bazy 

danych) i jako wydawnictwo (podzielony tematycznie oraz ułożony alfabetycznie 

według oznaczeń z rysunków lub schematów) zawierający: 

a) sposób posługiwania się katalogiem, 

b) spis tablic opisujących poszczególne zespoły, podzespoły i elementy strukturalne, 

c) wykaz wszystkich elementów z podaniem ich numerów katalogowych, producentów 

(dostawców) i podstawowych parametrów oraz graficzne ich przedstawienie 

z przyporządkowaniem do tramwaju, zespołu, podzespołu lub elementu 

strukturalnego – dotyczy wszystkich elementów zamiennych, 

d) wykaz elementów z zamiennikami dla elementów obwodów energoelektronicznych,  

przedstawienie poszczególnych zespołów, podzespołów i elementów strukturalnych w 

formie rysunków obrazujących przestrzennie wchodzące w skład ww. elementów, 

elementy niższego rzędu z pokazaniem ich numeru katalogowego oraz miejsca 

i kolejności wzajemnego usytuowania w danym zespole, podzespole lub elemencie 

strukturalnym. 

3.5. Wykaz materiałów eksploatacyjnych z podaniem: 

a) nazwy materiału eksploatacyjnego, 

b) oznaczenia oraz producenta materiału eksploatacyjnego użytego (zalecanego)  

w dostarczanych tramwajach, 

c) dla każdego materiału eksploatacyjnego wszystkich wymagań, które dany materiał 

eksploatacyjny musi spełniać, aby był równoważny użytemu w dostarczanych 

tramwajach (zalecanemu). 

3.6. Dokumentację konstrukcyjną umożliwiającą wykonywanie napraw powypadkowych. 

3.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację napraw 

powypadkowych i doposażania tramwaju, rozbudowy systemów informatycznych w 

celu rozszerzania funkcjonalności, zmian w wizualizacjach i raportowaniu oraz zakupu 

na zasadach obowiązujących w przepisach dotyczących udzielania zamówień 

publicznych w trybach konkurencyjnych układów, urządzeń i elementów o cechach 

indywidualnych, charakterystycznych dla dostarczonego tramwaju wraz 

z nieograniczonymi czasowo (obejmującymi cały okres eksploatacji tramwaju) 

licencjami umożliwiającymi korzystanie z dokumentacji na ww. polach eksploatacji. 

3.8. Opis Systemu Diagnostyki pełniącej rolę diagnostyki pokładowej z podaniem  

sposobu prawidłowego postępowania. 

3.9. Opis Systemu Diagnostyki pełniącej rolę diagnostyki online z instrukcją obsługi 

stanowiska bazowego i stanowisk dodatkowych oraz instrukcją wykorzystywania jej 

w zdalnej ocenie stanu technicznego tramwaju i sposobu postępowania w przypadku 

wystąpienia uszkodzenia w tramwaju. 

3.10. Schematy ideowe obwodów elektrycznych i elektronicznych dla tramwaju oraz 

podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie. 

3.11. Schemat połączeń roboczych, powrotnych i ochronnych oddzielnie dla obwodu 

głównego i sterowania; 

3.12. Tablice adresowe dla wiązek przewodów (schematy montażowe) dla tramwaju oraz 

podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie; 

3.13. Algorytmy oprogramowania dla sterowania pokładowego tramwaju oraz 

oprogramowanie pozwalające na podgląd stanu wejść, wyjść, użytych funkcji oraz 

procedur realizowanych przez sterownik pokładowy tramwaju; Specyfikacje 

techniczne elementów oraz układów o cechach indywidualnych charakterystycznych 

dla dostarczanego tramwaju, pozwalające Zamawiającemu w przypadku 

samodzielnego wykonywania serwisowania na ich zakup na zasadach obowiązujących 

w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych w trybach 

konkurencyjnych, tj. zawierające wymagania, jakim muszą odpowiadać, gabaryty, 

parametry oraz tolerancje wykonania i tolerancje parametrów; 
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3.14. Warsztatową dokumentację kontrolną niezbędną do sprawdzania kształtu nadwozia 

i ram wózków po naprawach powypadkowych (z podaniem wszystkich  

punktów bazowych); 

3.15. Instrukcję podnoszenia tramwaju w warunkach zajezdniowych oraz podnoszenia 

awaryjnego – sprowadzania tramwaju z trasy na wózku do awaryjnego sprowadzania 

tramwajów; 

3.16. Instrukcję sprowadzania tramwaju w przypadku różnego rodzaju uszkodzeń. 

3.17. Instrukcję rozłączania, łączenia i przetaczania poszczególnych członów tramwaju. 

3.18. Opis sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego; 

3.19. Wymagania dla osi wózka (jeżeli występują wózki z osiami); 

3.20. Opis techniczny do celu homologacji typu tramwaju. 

3.21. Zawartość dokumentacji technicznej systemów informatycznych muszą stanowić: 

a) dokumentacje techniczne systemów informatycznych, które powinny zawierać opisy 

systemów, w tym między innymi: 

 opis używanej  terminologii, 

 ogólną koncepcję systemu, 

 cele projektowanego systemu, 

 funkcje systemu wraz z opisem, 

 podział systemu na moduły (jeżeli występują), 

 schematy zachodzących procesów, 

 specyfikacje techniczne i wymagania sprzętowe (minimalne i zalecane), m.in. 

odnośnie serwerów, powierzchni dyskowych, przepustowości sieci, aktywnych 

urządzeń sieciowych, 

 wykaz stosowanego oprogramowania, którego uruchomienie jest wymagane 

do osiągnięcia zakładanej funkcjonalności wraz z funkcjami jakie pełnią w systemie, 

m.in. systemy operacyjne, systemy bazodanowe, aplikacje autorskie, pozostałe 

narzędzia (konieczne jest dokładne podanie typu/rodzaju oraz wersji 

oprogramowania z datą jej wprowadzenia), 

 opis konfiguracji wszystkich podzespołów systemu, 

 dokładny opis sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami 

systemu, m.in. kierunek transmisji, protokół transmisji, informacja jakie dane są 

transmitowane, nadawca transmisji, odbiorca transmisji, itp. – w formie schematu 

blokowego, 

 opis mechanizmów zabezpieczeń (bezpieczeństwo danych, zarządzanie danymi, 

przechowywanie/archiwizacja danych), 

 ograniczenia technologiczne i techniczne systemu, 

 opis możliwości dalszej rozbudowy systemu, 

 informacje dotyczące wsparcia technicznego. 

Każdorazowa modyfikacja oprogramowania musi mieć bezpośrednie odzwierciedlenie 

w dostarczonej dokumentacji technicznej; 

b) instrukcje obsługi użytkownika systemów informatycznych, które powinny zawierać: 

 opis używanej terminologii, 

 wprowadzenie wraz z ogólnym opisem działania systemu, 

 opis interfejsu użytkownika, 

 ogólne zasady obsługi systemu (wprowadzanie i edycja danych, wyszukiwanie, 

wydruki, raporty, najczęściej spotykane błędy i ich rozwiązywanie), 

 logowanie do systemu, 

 opis funkcji systemu, 

 opisy modułów systemu (aplikacja kliencka), 

 opisy procesów przebiegających w modułach, 

 dostępne opcje konfiguracyjne (ustawienia); 

c) instrukcje administratora systemów informatycznych, które powinny zawierać: 

 opis używanej terminologii, 
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 informacje na temat instalacji systemu dla wszystkich modułów (serwerów 

i stanowisk operacyjnych), 

 konfigurację systemu i środowiska, 

 szczegółowy opis parametrów (ustawień systemu), 

 przeprowadzanie  aktualizacji, 

 tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, 

 zarządzanie kontami użytkowników, 

 zarządzanie bazą danych (jeżeli system umożliwia), 

 zarządzanie siecią (jeżeli system umożliwia), 

 zarządzanie bezpieczeństwem systemu (jeżeli system umożliwia), 

 monitorowanie systemu, 

 optymalizację systemu, 

 procedurę dodawania  nowych elementów do systemu, 

 przywracanie systemu po awarii, 

 wykaz i opis błędów, 

 najczęściej spotykane błędy i ich rozwiązywanie. 

3.22. Wartość dokumentacji technicznej (wraz z licencjami) i oprogramowania (wraz 

z licencjami) należy uwzględnić w cenie oferty. 

4. Szkolenia przygotowujące Zamawiającego do obsługi i naprawy 

tramwaju 

4.1.  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzanie szkoleń w zakresie budowy 

i serwisowania Pojazdów. Szkolenie obejmie 5 pracowników Zamawiającego w ciągu 

3-7 dni roboczych. Szkolenie musi obejmować zapoznanie z budową wagonu podczas 

jego produkcji, sposób posługiwania się dokumentacją dotyczącą utrzymania 

pojazdów w należytym stanie, instruktaż w zakresie obsługi eksploatacyjnej 

poszczególnych elementów i podzespołów zarówno w części mechanicznej jak 

i elektrycznej. Szkolenie będzie również obejmować sposób postępowania na 

wypadek zdarzeń drogowych (podnoszenia i holowania tramwaju).    

4.2.  Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić 33 pracowników Zamawiającego w niżej 

wymienionym zakresie: 

a) 12 pracowników inżynieryjno-technicznych w zakresie planowo-zapobiegawczych 

obsług technicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych (podnoszenie 

i sprowadzanie tramwaju z trasy), diagnostyki i oprogramowania użytkowego 

oferowanego tramwaju oraz naprawy urządzeń elektronicznych, trakcyjnych. 

Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem instrukcji i dostarczonego 

oprogramowania z uwzględnieniem zajęć praktycznych. Czas szkolenia niezbędny do 

poznania pojazdu, 

b) 4 pracowników prowadzących tramwaje (motorniczych) w zakresie eksploatacji 

tramwaju na trasie i diagnostyki pokładowej, z uwzględnieniem postępowania 

w sytuacjach nieprawidłowego funkcjonowania tramwaju oraz co najmniej 

1 godzinnego kierowania tramwajem przez każdego motorniczego podczas jazdy na 

terenie miasta. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem dostarczonej 

instrukcji. Czas szkolenia minimum po 16 godzin (2 dni po 6 godz. teorii oraz 

po jednej godzinie jazdy każdego pracowników, zakładając 2 godzinną jazdę w 

obecności 2 motorniczych, gdzie jeden prowadzi pojazd a drugi oczekuje), 

c) 10 pracowników obsługujących tramwaje w zakresie obsług codziennych oraz 

diagnostyki pokładowej i obsługowej z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach 

nieprawidłowego funkcjonowania tramwaju. Szkolenie musi być przeprowadzone z 

wykorzystaniem dostarczonych instrukcji i oprogramowania z uwzględnieniem zajęć 

praktycznych, 

d) 4 pracowników zespołu zabezpieczenia ruchu w zakresie eksploatacji tramwaju 

na trasie i diagnostyki pokładowej, z uwzględnieniem postępowania w sytuacjach 

nieprawidłowego funkcjonowania tramwaju, sposobów podnoszenia i holowania 
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tramwaju oraz co najmniej 1 godzinnego kierowania tramwajem przez każdego 

pracownika podczas jazdy na terenie miasta. Szkolenie musi być przeprowadzone 

z wykorzystaniem dostarczonych instrukcji z uwzględnieniem zajęć praktycznych i po 

jednej godzinie jazdy tramwajem, 

e) Po 2 pracowników w zakresie obsługi i użytkowania Monitoringu Wizyjnego oraz 

Systemów Informacji Pasażerskiej, 

f) 1 pracownika w zakresie administracji i obsługi systemów informatycznych. 

4.3.  Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w języku polskim.  

4.4.  Szkolenia wymienione w pkt. 4.1 będą się odbywały w zakładzie produkcyjnym 

tramwajów na koszt Wykonawcy, zaś szkolenia wymienione w pkt. 4.2 będą się 

odbywały w miejscu zapewnionym przez Zamawiającego.  

4.5.  Wartość szkolenia należy uwzględnić w cenie oferty.  

4.6.  Terminy szkoleń zostaną uzgodnione przed przystąpieniem do badań odbiorczych 

rozszerzonych pierwszego tramwaju z dostawy i zostaną określone w harmonogramie 

szkoleń, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

5. Dostawy powiązane z dostawą tramwajów 

5.1.  W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

pakiet eksploatacyjno-naprawczy zawierający elementy tramwaju w asortymencie      

i liczbie zgodnej z wykazem podanym niżej, przy dostosowaniu tego asortymentu 

do konstrukcji oferowanych tramwajów: 

Tablica 2 

 

Lp 

 

Asortyment 
Ogółem zawartość 

pakietu eksploatacyjno-
naprawczego                    

1 2 3 

1.  

Szyby zamontowane w tramwaju: 

 każdego rodzaju do części pasażerskiej 

 każdego rodzaju do kabiny motorniczego 

 każdego rodzaju do drzwi zewnętrznych 

po 1 szt.  

2.  Drzwi zewnętrzne tramwaju każdego typu po 1 szt. 

3.  Drzwi do kabiny motorniczego 1 szt. 

4.  Czytnik kart KIM 1 szt. 

5.  Ekran diagnostyki pokadowej (centralny ekran) 1 szt. 

5.2.  W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

pakiet naprawczy zawierający elementy tramwaju w asortymencie i liczbie zgodnej 

z wykazem podanym niżej, przy dostosowaniu tego asortymentu do konstrukcji 

oferowanych tramwajów: 

Tablica 3 

 

Lp 

 

Asortyment 

Ogółem 

zawartość 

pakietu 

naprawczego                    

1 2 3 

1.  Kamera zewnętrzna 2 szt. 

2.  Obudowy do kamer zewnętrznych 5 szt. 

3.  Kamera wnętrza pojazdu 5 szt. 
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4.  Ekran wewnętrzny LCD 1 szt. 

5.  Tablica wewnętrzna boczna (nr linii, kierunek) 2 szt. 

6.  Rejestrator wideo CCTV opisany w pkt. 11.8 1 szt. 

7.  Ekrany wideo do prezentacji obrazu z kamer 2 szt. 

8.  Sterownik tablic opisany w pkt. 11.1 2 szt. 

9.  
Zestaw sterujący składający się z urządzeń opisanych w pkt. 

11.2, 11.5, 11.6, 11.7 
1 kpl. 

10.  Switche do monitoringu 2 szt. 

11.  Moduł komunikacyjny GSM opisany w pkt. 11.5 2 szt. 

12.  Siedzenie przedziału pasażerskiego 10 szt. 

13.  Fotel motorniczego 2 szt. 

14.  Wózek – każdego rodzaju 1 kpl. 

15.  Sprężarka do układu piaskowania 1 szt. 

16.  Czujniki każdego rodzaju 5 szt. 

17.  Sterownik drzwi 1 kpl. 

18.  Zadajnik jazdy 1 szt. 

Uwaga:  Przez komplet (kpl) rozumie się pełne wyposażenie jednego tramwaju. 

 

5.3.  W cenie oferty należy uwzględnić ilości podane w kolumnie 3 powyższej tabeli. 

5.4.  Zawartość pakietu eksploatacyjno-naprawczego oraz pakietu naprawczego z 

podaniem asortymentu oraz ilości  elementów wchodzących w skład pakietu 

Wykonawca określa na podstawie znajomości konstrukcji oferowanego tramwaju. 

Wykazy, o których mowa wyżej wraz z podaniem cen jednostkowych poszczególnych 

elementów pakietów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

5.5.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji 

technicznej i oględzin tramwaju w ramach badań odbiorczych rozszerzonych 

oczywistej niezgodności jego zawartości z zawartością wymaganą, będzie wymagał 

on wprowadzenia uzupełnień, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, których 

koszt obciąży Wykonawcę. 

5.6.  Elementy wchodzące w skład dostarczonego pakietu eksploatacyjno-naprawczego 

muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się dostawy elementów używanych lub 

regenerowanych. 

6. Specjalistyczne wyposażenie obsługowe 

6.1. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

specjalistyczne wyposażenie obsługowe. 

6.2. Specjalistyczne wyposażenie obsługowe wynika z konstrukcji oferowanego tramwaju  

i konieczne jest przy jego eksploatacji. W jego składzie należy uwzględnić 

wyposażenie z wykazu podanego niżej: 

Tablica 4 

Lp

. 
Asortyment 

Ilościowa 

zawartość 

1 2 3 

1.  Komputer* przenośny z torbą usztywnioną do jego przenoszenia 

i niezbędnymi akcesoriami do serwisowania, diagnozowania oraz 

konfigurowania wszystkich systemów i urządzeń zainstalowanych 

w tramwaju. 

2 kpl.  
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2.  Zestaw narzędzi specjalistycznych dla każdego pojazdu (jeśli konieczność 

ich wykorzystania wynika z konstrukcji tramwaju). 
2 kpl.  

3.  Zestaw urządzeń pomiarowych do pomiaru parametrów kół biegowych 

tramwaju z możliwością tworzenia bazy danych wykonanych wyników 

(średnica koła,  wysokość i grubość obrzeża, rozstaw osi itp.). Dla 

urządzenia wymagana jest komunikacja z komputerem. 

2 kpl. 

4.  Zestaw pełnego wyposażenia warsztatowego (z wyłączeniem podnośników 

wagonowych) konieczny do użycia przy wymianie obręczy kół w warunkach 

zajezdniowych i przy pracach związanych z tą wymianą 
1 kpl. 

6.3. Wykaz specjalistycznego wyposażenia obsługowego dotyczący oferowanego 

tramwaju, uwzględniający pełen asortyment wyszczególniony w powyższej tabeli, 

określa Wykonawca na podstawie znajomości konstrukcji oferowanego tramwaju. 

6.4. Wykaz, o którym mowa wyżej wraz z podaniem cen jednostkowych poszczególnych 

elementów wykazu, przy założeniu rzeczywistych cen rynkowych, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

6.5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji 

technicznej i oględzin tramwaju w ramach badań odbiorczych rozszerzonych 

oczywistej niezgodności zawartości wykazu z zawartością wymaganą, będzie 

wymagał on wprowadzenia uzupełnień, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

których koszt obciąży Wykonawcę. 

6.6. Specjalistyczne wyposażenie obsługowe musi być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się 

dostarczenia asortymentu używanego lub regenerowanego. 
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           Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej 

 

                                Przykładowa wizualizacja tramwaju pokazująca kolorystykę 

 

                   

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Specyfikacja Techniczna  

 

 
 

50 

Załącznik nr 2 do specyfikacji technicznej 

Przystanki 
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TYP POJAZDU:

TYP POJAZDU:

Numer umowy

GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SP. Z O.O.

KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO TRAMWAJU
Numer umowy Karta Zamawiajacego

Uszkodzenie niepodlegające gwarancji: Uszkodzenie podlegające gwarancji

Uwagi dodatkowe:

Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego: Data i podpis przedstawiciela  przedstawiciela Wykonawcy

NUMER POJAZDU: DATA ZGŁOSZENIA

OCENA WYKONAWCY:

USTALENIA STRON:

RODZAJ USTERKI POJAZDU (wypełnia pracownik zaplecza):

…….

USTALENIA STRON:

Określenie zasadniści zgłoszenia (wypełnia kierownik jednostki, odpowiednie pola zakreślić)

RODZAJ USTERKI POJAZDU (wypełnia pracownik zaplecza):

Uszkodzenie niepodlegające gwarancji: Uszkodzenie podlegające gwarancji

GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SP. Z O.O.

KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO TRAMWAJU

Karta Zamawiajacego

Uwagi dodatkowe:

……..

Data i podpis przedstawiciela przedstawiciela Wykonawcy

OCENA WYKONAWCY:

NUMER POJAZDU: DATA ZGŁOSZENIA

Data i podpis przedstawiciela  przedstawiciela Zamawiającego: ZłomowaćPrzeróbić Sprzedać

 


