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Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy 

 

Nr post. 36/520/AM/2019 

 

U M O W A   Nr ……/520/2019/AM 

Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 

 

zawarta w dniu ……………………w Gdańsku, 

zwana dalej „umową” 

pomiędzy: 

 

Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, zare-

jestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Kra-

jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186615, posiadającą numer identyfikacji 

podatkowej NIP 2040000711, Regon 192993561, o kapitale zakładowym 69 171 000,00 PLN, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego z dnia …………………., na podstawie art. 10 ust.1, art. 39-46 

oraz art. 132 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i uzgodnieniu 

przez Strony została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na-

prawy głównej i modernizacji 3 szt. tramwajów typu NGT6-2, zgodnie z dokumentacją 

producenta, po przebiegu ponad 900 000 km, w celu przywrócenia pełnej zdolności 
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eksploatacyjnej (dalej „naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2”), po-

legającej na: 

a) Modernizacji układu ogrzewania poprzez montaż urządzeń klimatyzacyjno-grzew-

czych, 

b) Modernizacji systemu informacji pasażerskiej, 

c) Montażu nowego rejestratora zdarzeń, 

d) Montażu odkładanej rampy dla osób niepełnosprawnych, 

e) Montażu portów USB w przestrzeni pasażerskiej, 

f) Naprawie nadwozia zewnętrznego tramwajów, 

g) Naprawie elementów podwozia tramwaju łącznie z wózkami jezdnymi i tocznymi,  

h) Naprawie skrzyń z aparatami na dachu tramwaju łącznie z odbierakiem trakcyjnym,  

i) Naprawie wnętrza tramwajów – przedziału pasażerskiego i kabiny prowadzącego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejo-

wego. 

§ 2 

Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 

umowy, 

2) stosowania przy realizacji przedmiotu umowy materiałów i wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów, 

3) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami i zasadami współcze-

snej wiedzy technicznej, 

4) zapewnienia pracowników, kadry i nadzoru, posiadających odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia maszyn i 

sprzętu koniecznego do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dokona naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2 na tere-

nie Wykonawcy. 

3. Wykonawca odbierze tramwaj typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji od Za-

mawiającego oraz dostarczy tramwaj typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji 

do odbioru końcowego. 

4. Miejsce  załadunku – na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz przy ul. Wita 

Stwosza 110 (dalej „Zajezdnia Tramwajowa Zamawiającego”). 

5. Miejsce wyładunku – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, przed Urzędem Miejskim w Gdań-

sku.  

6. Przekazanie tramwaju typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji oraz odbiór po 

naprawie głównej i modernizacji odbywać się będą przy udziale upoważnionych przed-

stawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (zespół odbioru) i potwierdzone zostaną pod-

pisaniem protokołów: 

1) protokołu przekazania tramwaju typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji (Za-

łącznik Nr 2 do umowy), 

2) protokołu odbioru końcowego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i moderni-

zacji (Załącznik Nr 3 do umowy). 

7. Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 odbywać się będzie sukce-

sywnie, tj. każdy kolejny tramwaj typu NGT6-2 będzie odbierany przez Wykonawcę do 
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naprawy głównej i  modernizacji, po odbiorze przez Zamawiającego w pełni sprawnego 

tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji oraz podpisaniu przez obie 

Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu NGT6-2 po na-

prawie głównej i modernizacji.  

8. Koszty transportu i ubezpieczenia tramwaju, od momentu podpisania przez Strony pro-

tokołu przekazania tramwaju typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji do mo-

mentu bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głów-

nej i modernizacji przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi 

także wszelkie ryzyka związane z transportem tramwaju, w tym ryzyko utraty lub uszko-

dzenia tramwaju. Koszt ten wliczony jest w cenę, o której mowa w § 5 umowy.  

9. Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 musi być realizowana meto-

dami o dużym zaawansowaniu technicznym, zapewniającymi wysoką dokładność wy-

konania i montażu elementów tramwaju typu NGT6-2.  

10. Wykonane prace wynikające z przedmiotu umowy będą dobrej jakości i zgodne z obo-

wiązującymi normami oraz z Ofertą Wykonawcy i Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

11. Elementy i podzespoły użyte do wykonania naprawy głównej i modernizacji tramwajów 

typu NGT6-2 muszą być fabrycznie nowe lub regenerowane. Zamawiający nie dopusz-

cza stosowania elementów i podzespołów używanych.   

12. Materiały użyte do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego tramwajów typu NGT6-

2 muszą zapewniać co najmniej 5-letnią eksploatację tramwaju typu NGT6-2 bez ujaw-

nienia się ognisk korozji i zmian powłoki lakierniczej, rozwarstwiania/ pękania materia-

łów zastosowanych we wnętrzu i na zewnątrz tramwaju.  

13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną 

wszystkich zespołów, podzespołów, układów i urządzeń zamontowanych w ramach 

naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2, o stopniu szczegółowości za-

pewniającym możliwość prawidłowej obsługi, wykonywania konserwacji, planowo-za-

pobiegawczych obsług technicznych, napraw oraz napraw głównych (remontów). 

14. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 13, musi zawierać następujące infor-

macje: 

1) określenie przeznaczenia i dane techniczne, 

2) opis budowy i zasady działania zawierający niezbędne rysunki części elektrycznej i 

mechanicznej wraz z rysunkami poglądowymi, 

3) wymagania dotyczące obsług, użytkowania i bezpieczeństwa obsługi, 

4) opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienia podstawowych parame-

trów, 

5) opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania, 

6) zasady recyklingu.  

15. Dostarczone tramwaje typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji muszą być 

identyczne w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, 

kompletacji i wyposażenia oraz muszą spełniać wymagania określone w ust. 20.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy pod kątem zgodności  

z SIWZ wykonywanych prac wynikających z przedmiotu umowy, w terminach przez 

siebie wyznaczonych, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznie lub e-mailem. Zama-

wiający uprzedzi Wykonawcę minimum 7 dni przed kontrolą. 

17. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 16, Zamawiający oceni: 

a) zgodność naprawy tramwaju typu NGT6-2 z wymaganiami SIWZ, 

b) naprawę wózków i podwozia tramwaju typu NGT6-2, 
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c) wykonanie naprawy przedziału pasażerskiego i stanowiska motorniczego. 

18. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie minimum dwóch kontroli w 

miejscu wykonywania naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2, dla 

każdego tramwaju typu NGT6-2 podlegającemu naprawie głównej i modernizacji, po-

twierdzonych podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem kontroli z realizacji 

umowy (Załącznik nr 5 do umowy). 

19. Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego  

o planowanym terminie odbioru od Zamawiającego tramwaju typu NGT6-2 do naprawy 

głównej i modernizacji oraz terminie dostawy do Zamawiającego tramwaju typu NGT6-

2 po naprawie głównej i modernizacji. Zamawiający potwierdzi w formie pisemnej moż-

liwość realizacji odbioru tramwaju typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji oraz 

dostawy tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji w podanym przez 

Wykonawcę terminie lub wyznaczy inny termin (późniejszy wobec proponowanego 

przez Wykonawcę maksymalnie o 7 dni). 

20. Po wykonanej naprawie głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2 Wykonawca 

zleci na własny koszt wykonanie rozszerzonych badań technicznych dopuszczających 

naprawione i zmodernizowane tramwaje typu NGT6-2 do eksploatacji zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, 

warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów 

oraz jednostek wykonujących te badania. Zaświadczenie o przeprowadzonych rozsze-

rzonych badaniach technicznych, potwierdzające dopuszczenie naprawionych i zmo-

dernizowanych tramwajów typu NGT6-2 do eksploatacji, Wykonawca dostarczy Zama-

wiającemu w dniu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju 

typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji, dla każdego tramwaju typu NGT6-2 

osobno. Koszt wykonania rozszerzonych badań technicznych, o których mowa powy-

żej, wliczony jest w cenę, o której mowa w § 5 umowy. 

21. Wszystkie elementy i urządzenia zdemontowane podczas naprawy głównej i moderni-

zacji tramwaju typu NGT6-2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie pro-

tokołu podpisanego przez Strony umowy (protokół przekazania zdemontowanych ele-

mentów i urządzeń w tramwaju typu NGT6-2 stanowi Załącznik nr 4 do umowy), 

chyba że Zamawiający podejmie inną decyzję, co zostanie odnotowane w protokole.  

22. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od dnia 

przekazania tramwajów typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji, do udostęp-

nienia Zamawiającemu numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, sche-

matów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych danych umożliwiających Zamawia-

jącemu  nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym za-

kresie, części lub podzespołów użytych do naprawy głównej i modernizacji tramwajów 

typu NGT6-2.  

23. Zamawiający jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który 

nie jest ustawowo wolny od pracy. 

24. Wykonawca udziela …………. miesięcy gwarancji na tramwaj typu NGT6-2 w zakresie 

wykonanej naprawy głównej i modernizacji. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia 

podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu bezusterkowego odbioru końco-

wego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji. 

25. Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 będzie wykonywana zgodnie 

z obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami, w tym w szczególności z: 
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1) Rozporządzeniem 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), 

2) Rozporządzeniem 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), 

3) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia  w środowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1286). 

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

jazdów szynowych i drogowych – Część 2: Maszyny prądu przemiennego zasilane z 

przekształtników energoelektronicznych, 

− PN-EN 50163:2006 Zastosowania kolejowe – Napięcia zasilające systemów trakcyj-

nych, 

− PN-EN 60349-1 – Trakcja elektryczna. Maszyny wirujące do pojazdów szynowych. 

Część 1: Maszyny inne niż silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników 

elektronicznych, 

− PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w ta-

borze, 

− PN-EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna 

część 3-2 Tabor-Aparatura, 

− PN-EN 50121-3-1 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna 

część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd, 

− PN-EN 50121-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 

2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie, 

− PN-EN 50264-1:2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnali-

zacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania ogólne, 

− PN-EN 60077-1:2018-01 Zastosowania kolejowe – Wyposażenia elektryczne taboru 

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

− 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 50124-1:2017-09 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wy-

magania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego 

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, 

− PN-EN 50124-2:2017-09 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: 

Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa, 

− PN-EN 50125-1:2014-06 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane 

urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe, 
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− PN-EN 50153:2014-11 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed zagro-

żeniami elektrycznymi, 

− PN-EN 45545-2+A1:2015-12 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 

szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwo-

ściach ogniowych, 

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

nie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotyko-

wych. 

− EN 50264 1,2,3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odporno-

ści na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji, 

− EN 50306 1,2,3,4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej odpor-

ności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji, 

− EN 61373 Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie taboru kolejowego -- Badania od-

porności na udary mechaniczne i wibracje, 

− EN 50153 Zastosowania kolejowe – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi, 

− EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę. 

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

2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

26. Wymagania dotyczące zatrudnienia. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

umowy: 

a) wykonanie zmian konstrukcyjnych na dachu tramwaju typu NGT6-2, 

b) zaprogramowanie i uruchomienie sterowników urządzeń, 

c) konserwacje i lakierowanie tramwaju typu NGT6-2, 

d) montaż urządzeń elektronicznych, 

e) montaż elementów mechanicznych, 

f) montaż urządzeń klimatyzacji, 

g) obróbkę tokarską elementów, 

h) obróbkę frezarską elementów, 

i) renowację elementów siedzeń, 

j) różne prace ślusarskie w tramwaju typu NGT6-2, 

k) prace elektryczne w tramwaju typu NGT6-2, 

l) prace uruchomieniowe tramwaju typu NGT6-2, 

m) wymianę/ naprawę podłogi i wyłożeń bocznych przedziału pasażerskiego, 

n) pracownik z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów szynowych – wykonanie jazd prób-

nych podczas procesu uruchomieniowego tramwaju typu NGT6-2. 
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2) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest  w  szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

 i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wy-

mogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności w trakcie realizacji umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-

nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynno-

ści, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumen-

tem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów po-

winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-

cowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz.1000) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 11 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1) czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 



Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 
 

8 

 

§ 3 

Warunki reklamacji 

1. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie telefonicznej, potwierdzone 

pisemnie lub elektronicznie. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania rekla-

macji przez Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy. 

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Każda 

nieuznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie pro-

tokołu i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego. 

3. Termin przystąpienia do naprawy lub wymiany gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni 

od dnia uznania reklamacji. 

4. Termin wykonania naprawy lub wymiany gwarancyjnej w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Stronami, który nie może przekroczyć 14 dni.  

5. W przypadku opóźnienia powyżej 14 dni naprawy lub wymiany gwarancyjnej, Zamawia-

jący zastrzega sobie możliwość zlecenia prac innej firmie i obciążenia Wykonawcy całko-

witym kosztem tych prac. W przypadku zlecenia prac innej firmie, Zamawiający informuje 

pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i cofa zgłoszenie gwarancyjne. 

 

§ 4 

Termin wykonania umowy 

1. Pierwszy tramwaj typu NGT6-2 zostanie przekazany Wykonawcy do naprawy głównej  

i modernizacji w ciągu 14 dni od dnia zawarcia  umowy. 

2. Przekazanie przez Zamawiającego każdego kolejnego tramwaju typu NGT6-2  do naprawy 

głównej i modernizacji, odbywać się będzie sukcesywnie, w terminie do 7 dni  po odbiorze 

wcześniej naprawionego i zmodernizowanego tramwaju typu NGT6-2, potwierdzonego 

podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego dla każdego tramwaju typu 

NGT6-2 osobno. 

3. Dostawa pierwszego tramwaju typu NGT6-2, po naprawie głównej i modernizacji do Za-

mawiającego, w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. Dostawa drugiego tramwaju typu NGT6-2, po naprawie głównej i modernizacji do Zama-

wiającego, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

5. Dostawa trzeciego tramwaju typu NGT6-2, po naprawie głównej i modernizacji do Zama-

wiającego, w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 5 

Wartość umowy 

 
Cena ryczałtowa za naprawę główną i modernizację tramwajów typu NGT6-2: 

 

 
………………… zł netto za 1 tramwaj X 3 tramwaje = …………………… zł netto 
 
…………………... ZŁ NETTO + ……………….. ZŁ POD. VAT (23%) = ………………… ZŁ BRUTTO 
 
WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY SŁOWNIE: ………………………………………………………………... 

 

 



Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 
 

9 

 

§ 6 

Sposób rozliczenia umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy odebrany naprawiony i zmodernizowany tram-

waj typu NGT6-2, którego naprawa główna i modernizacja potwierdzona została podpisa-

nym przez Strony protokołem bezusterkowego odbioru końcowego tramwaju typu NGT6-

2 po naprawie głównej i modernizacji, kwotę określoną zgodnie z postanowieniami § 5 

umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT, na każdy 

tramwaj osobno.  

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawi-

dłowo wystawionej Faktury VAT z dopiskiem „Naprawa główna i modernizacja tramwaju 

typu NGT6-2 o nr bocznym……….”., na konto Wykonawcy wskazane na Fakturze VAT.  

3. Faktury VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaś-

kowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, NIP 2040000711. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

5. Cena ryczałtowa podana za całość umowy jest podana prawidłowo bez względu na spo-

sób jej przeliczenia. 

6. Jednostkowa cena ryczałtowa jest ceną niezależną od zakresu czynności wykonywanych 

w ramach naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2. 

 

  § 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, 

2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zgłoszenia wniosku o upadłość. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę do należy-

tego wykonywania obowiązków, wskazując mu termin nie krótszy niż 30 dni na usunięcie 

uchybień. W przypadku upływu terminu bez podjęcia wymaganych czynności Zamawia-

jący odstąpi od umowy, zawiadamiając Wykonawcę pismem o odstąpieniu od umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust 2, jeżeli przed wykonaniem prawa do odstąpienia 

przez Zamawiającego dokonano odbioru tramwaju naprawionego i zmodernizowanego 

przez Wykonawcę, uważa się, że odstąpienie nastąpiło od części umowy, która nie zo-

stała odebrana i potwierdzona podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru końco-

wego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji. 

4. Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy nie ogranicza prawa do naliczenia kar 

umownych, o których mowa w § 8 umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 

1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 20% wartości brutto umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – 
w wysokości 10.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie każdego tramwaju 
typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji, jednak łącznie nie więcej niż 20% 
wartości brutto umowy. 



Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 
 

10 

 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto 
umowy. 

4) za zwłokę w naprawach lub wymianach gwarancyjnych w przedmiocie umowy – w 
wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w naprawach lub wymianach 
gwarancyjnych dla każdego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i 
modernizacji, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wy-

konawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wy-

stąpienie zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. 

Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zo-

bowiązania jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzial-

ność, i poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych bezspornych kar umow-

nych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o wysokość kar umownych, wystawiając jednocześnie notę księgową. 

5. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do 

łącznej wysokości 30% wartości brutto umowy.  

6. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz tech-

nicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci 

się do Wykonawcy z pismem wzywającym do niezwłocznego usunięcia uchybień w wy-

konaniu umowy. Niedostosowanie się do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie pod-

stawę do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umow-

nej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3). 

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynika-

jących z umowy w przypadku siły wyższej. 

8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, któ-

rych powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom 

nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być 

uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki 

pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrud-

nienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, unie-

możliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem 

siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia  o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych 

drugiej Strony pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. 

Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie 

sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień umowy. 

9. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to 

każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy. 

10. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

11. Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykonania prac 

w zakresie wskazanym w warunkach wykonania umowy (§ 2 ust. 26 pkt 1) umowy) przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy. Zamawiający może 

żądać przekazania informacji o osobach wykonujących czynności oraz 
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udokumentowania ich zatrudnienia. Brak wykonania obowiązku udokumentowania, jak 

też obowiązku zatrudnienia może być podstawą do naliczenia kary umownej w wysoko-

ści 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-

nania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wy-

sokości 2% wartości brutto umowy za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej  w § 5 

umowy, tj.  kwotę ……………………. (słownie: ……).  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono do Zamawiającego w formie 

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

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w termi-

nach: 

-    70% kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ……………………….. (słownie: 

…………………………….....)  w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną, 

-   30% kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę …………………………. (słownie: 

………………………………)  w ciągu 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady w 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane                            

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony do-

puszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 

144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie uwzględ-

nionych w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia prze-

widziano w ustępach następnych.  

2. W przypadku uzasadnionych opóźnień w terminach realizacji umowy, niewynikających z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia 

terminu wykonania umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, gdy konieczność wprowadzenia 

takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia 

umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich 

zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których 

odnoszą się zmiany przepisów prawa, 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zmian w umowie w przypadku  

1) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

umową; 

2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawia-

jącego zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec 
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zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i 

rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy, 

3) konieczna jest zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w 

trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie 

może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej re-

alizacji umowy, 

4) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych 

do kontaktów z Wykonawcą, 

5) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do 

kontaktów z Zamawiającym, 

6) wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Za-

mawiającego wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem 

umowy, 

7) uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy, proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiają-

cego. Zmiany w sposobie wykonania przedmiotu umowy mogą spowodować zmiany 

wartości umowy oraz zmiany terminu realizacji umowy, 

8) zmiany stawki podatku VAT; 

9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-

nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

11) zmiany waluty w przypadku wprowadzenia do rozliczeń w miejsce PLN waluty EURO 

jako obowiązującej w Polsce. 

5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy, z wyłączeniem pkt 8), 9), 10), nie sta-

nowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian. Każda istotna zmiana w 

umowie w przypadkach określonych w niniejszej części umowy będzie dokonywana tylko 

i wyłącznie za zgodą Stron umowy w formie aneksu do umowy. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 7), jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy łączna 

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. i jest mniejsza  od 10% wartości umowy określonej pierwotnie w 

umowie.    

7. Wnioski o dokonanie zmian będą składane na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz 

propozycją aneksu przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany. Po 

otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze Stron poinformuje pisemnie o swojej 

decyzji bądź zwróci podpisany aneks. 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 8), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona  z uwzględnieniem stawki podatku od 

towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 9), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone 

przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 
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pracowników biorących udział w realizacji pozostałej  do wykonania, w momencie 

wejścia  w życie zmiany, części umowy,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 10), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone 

przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów Wykonawcy umowy, wynikających z 

konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 

na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 

Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących 

udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

umowy  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 9) i 10), przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa w ust. 5, Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu wysokość dodatkowych 

kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 9) i 10). Aneks 

powinien być zawarty przez Strony w terminie 1 miesiąca  od dnia złożenia Zamawiają-

cemu przez Wykonawcę dokumentów wykazujących wysokość zmiany. 

 

§ 11  

Ochrona danych osobowych  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych)(Dz.U. UE L z 2016r. 119, s.1) dalej RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) dane osobowe do prze-

twarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza                    

Wykonawcy do przetwarzania.  

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie okre-

ślonym w niniejszej umowie w § 12 ust. 1. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, w szczególności na-

stępujące dane osobowe  pracowników Zamawiającego:  

1) imię i nazwisko pracownika,  

2) służbowy adres email pracownika Zamawiającego, 

3) numer pesel,  

4) numer telefonu  

natomiast Zamawiający będzie przetwarzał, na podstawie umowy, w szczególności dane 

osobowe pracowników Wykonawcy w ramach przedstawionej dokumentacji przez Wyko-

nawcę oraz osób określonych  w § 12 ust.1 pkt 1) umowy: 

1) imię i nazwisko, 

2) rodzaj zawartej umowy, 

3) wymiar etatu, 

4) służbowy adres e-mail pracownika wyznaczonego do kontaktu w zakresie niniejszej 

umowy. 

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę                 

w celu realizacji niniejszej umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do 

ich zabezpieczenia, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełnia-

jących wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpiecze-

nia, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapew-

niających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z prze-

twarzaniem danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powie-

rzonych danych osobowych. 

9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych.  

10. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wy-

wiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą. 

11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgła-

sza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.  

12. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okre-

sie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 

2) dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę;  

3) nie przekazywać powierzonych danych osobowych podwykonawcy chyba, że uzyska 

pisemną zgodę Zamawiającego; 

4) przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu 

wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego.  

13. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy prze-

twarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

umowy.  

14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobo-

wych. 

17. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego prze-

twarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu zgody Za-

mawiającego, o ile zajdzie taka konieczność. 

18. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pi-

semne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca in-

formuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 17 winien spełniać te same gwarancje i obo-

wiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, o ile Wykonawca 

będzie korzystał z Podwykonawców w tym zakresie. 
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20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-

kimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkol-

wiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych. 

22. Personel Wykonawcy oraz podwykonawcy będą świadczyć usługi związane z przetwa-

rzaniem danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych po uprzednim szkoleniu wykonanym przez Wy-

konawcę w swoim zakresie. Zamawiający, w ramach kontroli może  wnieść o przedsta-

wienie dokumentacji z w/w czynności.  

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy oraz SIWZ (nr post.  36/520/AM/2019), a w szczególności 

za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupo-

ważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

24. Zamawiający wypełni obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO w oparciu o Za-

łącznik Nr 6 do umowy, wobec osób zawierających  umowę oraz osób upoważnionych 

do bieżących  kontaktów w związku z realizacją umowy. 

 

§ 12 

Przedstawicielstwo Stron 

1. Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają:  

1) Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

2) Zamawiający:  

a)   w sprawach merytorycznych (mechanicznych): Kierownik Zajezdni Tramwajowej 

Gdańsk-Wrzeszcz, 

b)  w sprawach merytorycznych (elektronicznych): Główny Specjalista ds. Informatyki i 

Elektroniki, 

c)   w sprawach formalno-proceduralnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zao-

patrzenia Materiałowego. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozwiązy-

wały polubownie, a spory nierozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygał będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzempla-

rzu dla każdej ze Stron umowy. 

5. Integralną część umowy stanowią Załączniki, SIWZ oraz Oferta Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1     –  Szczegółowy opis przedmiotu umowy  

Załącznik Nr 2     –  Protokół przekazania tramwaju typu NGT6-2 do naprawy głównej i modernizacji (spo-

rządzony w uzgodnieniu z Wykonawcą) 

Załącznik Nr 3     – Protokół odbioru końcowego tramwaju typu NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji 

(sporządzony w uzgodnieniu z Wykonawcą) 

Załącznik Nr 4     –  Protokół przekazania zdemontowanych elementów i urządzeń  w tramwaju typu NGT6-

2 (sporządzony w uzgodnieniu z Wykonawcą) 

Załącznik Nr 5     –  Protokół kontroli z realizacji umowy (sporządzony w uzgodnieniu z Wykonawcą) 

Załącznik Nr 6     –  Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 

do umowy Nr ……,/520/2019/AM 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

 

1.    Nadwozie wagonu tramwajowego 

1.1.  Wymiana skorodowanych lub uszkodzonych elementów poszycia zewnętrznego (łącznie 
z progami drzwi pasażerskich). 

1.2.  Konstrukcję podwozia oczyścić  mechanicznie za pomocą urządzeń  obróbki strumie-
niowo-ściernej do stopnia czystości powierzchni Sa2,5, następnie pokryć warstwą epok-
sydowej farby pokładowej (grubość powłoki nie mniejsza niż 120µm w stanie suchym) 
oraz warstwą poliuretanowej farby nawierzchniowej (grubość powłoki nie mniejsza niż 
80µm w stanie suchym). 

1.3.  Naprawa i regeneracja przejść międzyczłonowych (przegubów). 

1.4.  Demontaż, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie łożyska na czopie skrętu 
(uszkodzone elementy wymienić na nowe). 

1.5.  Usunięcie śladów korozji metodą mechaniczną ciśnieniowo-ścierną i położenie powłoki 
antykorozyjnej). 

1.6.  Naprawa/wymiana elementów czopu skrętu i łożysk ślizgowych. 

1.7.  Naprawa/wymiana i konserwacja elementów łącznika członów. 

1.8.  Wymienić linki naciągające harmonie przegubu. 

1.9.  Sprawdzenie stanu technicznego klap rewizyjnych (wymienić lub naprawić wszystkie 
uszkodzone zamki w klapach rewizyjnych, nagwintować szpilki, wymienić wszystkie mo-
cowania śrubowe osłon torów kablowych). 

1.10.  Naprawa i konserwacja układów piasecznic (wymiana zasuwy separacyjnej oraz 
pompy). 

1.11.  Remont główny układu smarowania obrzeży kół. 

1.12.  Przegląd, naprawa i konserwacja sprzęgów Alberta. Sprzęg wagonowy – oczyścić, czę-
ści uszkodzone lub zużyte wymienić, poprawić zabezpieczenie antykorozyjne, przesma-
rować. 

1.13.  Zderzak – sprawdzić, części uszkodzone wymienić, kontrola amortyzatorów pod kątem 
wycieków (ewentualna wymiana) zabezpieczyć antykorozyjnie. 

1.14.  Położenie nowej powłoki lakierniczej nadwozia charakteryzującą się: 

−  trwałą spójnością warstw oraz dobrą przyczepnością do podłoża, 

−  niezmiennością odcienia koloru w czasie, 

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

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

−  wysoką odpornością na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia, z uwzględnieniem  
 mycia  w myjni mechanicznej, 

− powłoki „antygraffiti”. 

1.15.  Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna wagonu musi być uzgodniona z Zamawiającym 
po podpisaniu umowy. 

2. Wózki wagonu tramwajowego 
2.1. Przegląd główny silników trakcyjnych i przekładni wg wytycznych producenta. 
2.2. Remont kapitalny wózków jezdnych i tocznych. 
2.3. Oczyszczenie i konserwacja elementów wózków pojazdu (kontrola spoin belek bujako-

wych i lemniskatowych po ośrutowaniu oraz wykonanie zabezpieczenia lakierniczego). 
2.4. Rama wózka – czyszczenie strumieniowo, sprawdzenie odwodnienia w obszarze łącz-

ników, spoin blach osadzenia sprężyn Megi, nałożenie nowej powłoki antykorozyjnej 
wózków wagonu łącznie z przestrzeniami zamkniętymi. 

2.5. Kontrola sprężynowania I stopnia – wymian sprężyn Megi i prowadników osi. 
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2.6. Usprężynowienie II stopnia – demontaż, sprawdzenie komponentów i wymiana ogranicz-
nika skoku. 

2.7. Wymiana amortyzatorów. 
2.8. Odbijaki poprzeczne – sprawdzenie luzów (ewentualna wymiana). 
2.9. Ślizgi boczne – sprawdzenie stopnia zużycia, wymiana sprężyny popychacza. 
2.10. Ślizgi czopa skrętu – sprawdzenie luzu odbijaków przechyłu, luzu poosiowego łożyska 

wahliwego, uszkodzone wymiana. 
2.11. Sprawdzenie stanu bezpiecznika, wymiana przegubu elastycznego. 
2.12. Odbijak skrętu – sprawdzenie czterech luzów skrętu i charakterystyk odbijaków elastycz-

nych skrętu. 
2.13. Osie kół jezdnych – zdemontować łożyskowanie kół, sprawdzić w razie potrzeby wymie-

nić i nasmarować. 
2.14. Zawieszenie napędu – wymian łożysk wspornika, kontrola przesunięcia pionowego na-

pędu i wału drożnego. 
2.15. Wymiana sferycznych łożysk gumowych czołownicy wózka. 
2.16. Kontrola pewności osadzenia agregatów hydraulicznych, urządzeń luzujących i jarzma 

hamulca. 
2.17. Kontrola jarzma siłownikowego na szczelność, stan części z tworzyw sztucznych i miesz-

ków pod kątem trwałych uszkodzeń. 
2.18. Sprawdzić zużycie oraz obecność rys powierzchniowych i uszkodzeń tarcz hamulco-

wych, przy grubości bliskiej minimalnej – wymiana. 
2.19. Wymiana węży i przewodów w instalacji hydraulicznej. 
2.20. Wymiana płynu w agregatach hydraulicznych, odpowietrzenie układu i filtrowanie. 
2.21. Hamulce szynowe – wymiana przewodów zasilających, kontrola cewek hamulca (war-

tość rezystancji niezgodna z DTR - wymiana), wymiana płyt ścierne (płozy). 

3. Układ napędowy i elektryczny 

3.1.  Remont kapitalny przetwornic, falowników (wymiana układów scalonych modułów 
sterowania wg wytycznych producenta). 

3.2.  Wymiana aparatów elektrycznych w skrzyniach kontenerowych (styczniki, przekaźniki, 
łączniki krańcowe). 

3.3.  Przegląd i naprawa rezystorów hamowania. 

3.4.  Naprawa główna odbieraka prądu łącznie z elementami napędu mechanizmu 
podnoszenia/opuszczania odbieraka. 

3.5.  Układ elektryczny tramwaju musi być tak wykonany, aby jego praca nie wywoływała 
zakłóceń pokładowych, jak i w zewnętrznych systemach informatycznych, radiowych, 
nagłaśniających i telekomunikacyjnych. 

3.6.  Wtyczki i gniazda urządzeń w układzie napędowym muszą być łatwo rozłączalne                       
i zapewniać maksymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi (typ i rodzaj do 
uzgodnienia z Zamawiającym). 

3.7.  Przewody użyte do wykonania tablic i urządzeń wchodzących w skład układu 
napędowego powinny być bezhalogenowe  i spełniać wymagania normy PN-K-
02511:2000. 

3.8.  Wszystkie przewody muszą posiadać jednoznaczny, trwały system oznakowania. 
Zamawiający musi mieć możliwość podobnego oznakowania przewodów w przyszłości. 

3.9.  Rezystancja przewodów instalacji elektrycznej w obwodach o napięciu zasilania 600V, 
musi być zastosowana na napięcie znamionowe 3kV. 

3.10.  Przewody instalacji elektrycznej muszą być ułożone tak, aby do minimum ograniczyć 
możliwość przeniesienia się napięcia z obwodów W/N do obwodów n/n, także w 
przypadku uszkodzenia izolacji roboczej przewodów ich zwarć i przeciążeń. 

3.11.  Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym w 
skutek tarcia o inne elementy tramwaju oraz przed korozją. 
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3.12.  Należy zastosować złącza wysokiej klasie ochronności IP 6X, ze względu na warunki 
panujące w miejscach ich zamontowania (woda, kurz). 

3.13.  Układ elektryczny tramwaju musi być wykonany z uwzględnieniem energooszczędnej 
eksploatacji. 

4. Przedział pasażerski 
4.1.  Demontaż szyb wagonu i ich wymiana, ramki szyb zespolonych (z oknami przesuwnymi) 

odtworzyć do pierwotnego wyglądu. Zamawiający wymaga zastosowania szyb atermicz-
nych ograniczających nagrzewanie się wnętrza przedziału pasażerskiego poprzez ogra-
niczenie przepływu promieni słonecznych. 

4.2.  Szyby muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego, zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach, w przypadku rozbicia nie mogą dawać ostrych krawędzi. 

4.3.  Demontaż, naprawa główna wszystkich mechanizmów drzwi pasażerskich łącznie z pła-
tami drzwi. 

4.4.  Naprawa elementów drzwi musi uwzględniać wymianę: 

−  uszczelek płatów drzwi wraz z guma zabezpieczająca palce pasażera, 

−  wymianę łożysk, 

−  wymianę wałków i tulei, 

−  wymiana łączników krańcowych. 
4.5.  Należy zachować istniejąca funkcjonalność drzwi. 
4.6.  Przyciski wewnętrzne i zewnętrzne związane z obsługą drzwi pasażerskich i informowa-

niem o zamiarze wysiadania/wysiadania osoby na wózku inwalidzkim muszą posiadać 
taka sama funkcjonalność jak dotychczas. 

4.7.  Demontaż, wymiana i montaż sklejki drewnianej podłogi przestrzeni pasażerskiej po-
jazdu. 

4.8.  Podłoga wagonu tramwajowego musi być wyłożona wykładziną antypoślizgową o dużej 
trwałości, wysokiej odporności na ścieranie, nie przepuszczającą wody, przystosowana 
do zmywania wodą bieżącą i łatwą w utrzymaniu czystości. 

4.9.  Powierzchnia podłogi wagonu poza stopniem nie może posiadać występów mogących 
powodować potykanie się pasażerów. 

4.10.  W rejonie drzwi musi być oznaczona na podłodze wyodrębniona strefa – półkole o pro-
mieniu ok. 700 mm, w kolorze żółtym, kontrastującym z wykładziną podłogi w pozostałej 
części wagonu. 

4.11.  Sufit i ściany wagonu muszą być izolowane akustycznie i cieplnie. Wykończenie ścian 
bocznych musi spełniać wymagania: 

−  określone przepisami, 

−  posiadać gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania czystości, 

−  nie wchłaniania nadruków oraz odporności na akty wandalizmu, 

−  odporności na długotrwałe oddziaływanie światła. 
4.12.  Modernizacja oświetlenia głównego w wewnątrz wagonu umiejscowionego w środku su-

fitu przedziału pasażerskiego, wymagana technologia oświetlenia typu LED. 
4.13.  Poręcze poziome przysufitowe muszą być wyposażone w elastyczne uchwyty pasażer-

skie. 
4.14.  Zastosowane materiały musza charakteryzować się wysoką odpornością na wandalizm 

i zabrudzenia, a ich własności powinny pozwalać na szybkie i skuteczne czyszczenie 
oraz umożliwiać łatwe usuwanie zabrudzeń. 

4.15.  Siedzenia pasażerskie muszą charakteryzować się wyłożeniem miękkim, wandalood-
pornym, o zawartości co najmniej 60% wełny w tkaninie (kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym). Ilość, rozkład i typ siedzeń pasażerskich zachować zgodnie z dotych-
czasowym projektem. 

4.16.  Naprawa i regeneracja stelaży siedzeń pasażerskich. 
4.17.  Naprawa/wymiana i lakierowanie elementów wnętrza przedziału pasażerskiego. 
4.18.  Naprawa, regeneracja/wymiana nagrzewnic przedziału pasażerskiego łącznie z na-

grzewnicą kabiny motorniczego. 
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4.19.  Krawędzie stopni i występów w podłodze powinny być trwale i widocznie oznakowane 
kolorem RAL 1035 (żółty komunikacyjny). 

4.20.  Wszystkie szyby z wyjątkiem szyb oznaczonych jako „Wyjście awaryjne” muszą być za-
bezpieczone od wewnątrz folią zabezpieczającą powierzchnie przed porysowa-
niem/uszkodzeniem. 

5. Kabina prowadzącego 
5.1.  Wymiana szyb stanowiska prowadzącego, zastosować szyby atermiczne ograniczające 

nagrzewanie się wnętrza poprzez ograniczenie przepływu promieni słonecznych, speł-
niające bezpieczeństwo bierne oraz warunki określone w przepisach. 

5.2.  Szyby kabiny czołowe i boczne muszą być wyposażone w osłony przeciwsłoneczne. 
5.3.  Stanowisko prowadzącego musi być wyposażone w nowy ergonomiczny fotel, odchy-

lany, z regulacją we wszystkich płaszczyznach, umożliwiający dostosowanie go do cię-
żaru i wzrostu prowadzącego oraz posiadać funkcje obrotową umożliwiającą swobodną 
sprzedaż biletów komunikacyjnych. 

5.4.  Fotel prowadzącego musi zapewniać wygodne prowadzenie tramwaju i umożliwiać 
dostosowanie do masy i wzrostu motorniczego z zakresu od modelu centylowego ko-
biety 50c do modelu centylowego mężczyzny 95c. Powinno się uwzględnić podparcie 
dla rąk. Fotel musi 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.  

5.5.  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.  

5.6.  Nie dopuszcza się występowania kolizji fotela motorniczego, ustawionego również 
w skrajnych położeniach regulacyjnych, z innymi elementami wyposażenia kabiny (np. 
drzwi). 

5.7.  Należy zapewnić jednolity dostęp (i rodzaj kluczy mechanicznych) do drzwi wejściowych                       
i pulpitu sterowania (w celu uruchomienia) wagonu dla prowadzącego, według wzoru 
stosowanego przez Zamawiającego w tramwajach. Wymaga się kluczy mechanicznych. 

5.8.  Demontaż, wymiana i montaż zadajnika jazdy w kabinie motorniczego dostosowanego 
do potrzeb nowego układu napędowego. 

5.9.  Demontaż, naprawa i montaż pulpitu prowadzącego. 
5.10.  Rozmieszczenie urządzeń sygnalizacji i sterowania pulpitu powinno pozostać bez 

zmian, zabudowa pulpitu musi uwzględniać umieszczenie urządzeń systemowych sto-
sowanych w taborze Zamawiającego. 

5.11.  Funkcje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, obsługę pasaże-
rów oraz poprawność informacji muszą być na pulpicie prowadzącego sterowane wy-
łącznie za pomocą przycisków posiadających wyczuwalną zmianę swojego stanu, tj. nie 
dopuszcza się stosowania w tym zakresie ekranów dotykowych. 

5.12.  Wyposażenie kabin musi uwzględniać miejsce: 
a) do zawieszenia ubrania motorniczego, 
b) na osobiste rzeczy motorniczego (teczka, torebka), 
c) na umieszczenie rozkładu jazdy, 
d) na umieszczenie gaśnicy proszkowej 6 kg (tramwaj musi być wyposażony w dwie ga-

śnice, po jednej w kabinie), 
e) na umieszczenie drążka do przestawiania zwrotnicy, zamocowanie uchwytu uniemożli-

wiające jego przemieszczanie, 
f) na umieszczenie korby ręcznego podnoszenia i opuszczania odbieraka prądu (jeżeli nie 

jest przewidziane dla niej inne miejsce, niedostępne dla pasażerów), 
g) defibrylator i apteczkę pierwszej pomocy (zgodną z obowiązującymi przepisami). 

5.13.  Tylni pulpit manewrowy - powinna spełniać wymagania zastosowane w pulpicie manew-
rowym w wersji dotychczasowej (niezmieniona funkcjonalność). 

5.14.  Zamawiający wymaga zamontowania systemu kontroli dostępu, który powinien być ob-
sługiwany aplikacją umożliwiającą zdalne wprowadzanie użytkowników o różnych 
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poziomach uprawnień poprzez sieć GSM istniejącą u Zamawiającego. Wspomniana 
aplikacja musi posiadać możliwość potwierdzenia dokonanych/wprowadzonych zmian. 

5.15.  System kontroli dostępu obsługiwany za pomocą czytnika kart chipowych (UNIQUE  RFID 
125kHz) aktualnie używanych w GAiT, umożliwiającego przyłożenie karty od frontu pa-
nelu. 

5.16.  Zamawiający wymaga terminalu dostępu z przypisanymi 3 poziomami dostępu z uży-
ciem indywidualnego zabezpieczenia przy pomocy karty identyfikacyjnej: 

− dla prowadzącego wagon tramwajowy. Dostęp do urządzeń pozwalających na urucho-
mienie wagonu, wykonywanie zadań przewozowych oraz dostępu do czynności związa-
nych ze zjazdem awaryjnym. 

− dla pracowników obsługi technicznej. Dostęp do wszystkich urządzeń wagonu z wyłą-
czeniem możliwości jazdy, monitoringu oraz rejestratora zdarzeń. 

− dla uprawnionych pracowników KJ/IT bez możliwości jazdy. Dostęp do wszystkich urzą-
dzeń wagonu. 

6.  Urządzenie klimatyzacyjno grzewcze 
6.1. Wymagane jest zastosowanie urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego. 
6.2. Część pasażerska pojazdu musi posiadać skuteczne układy ogrzewania i przewietrza-

nia. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać, w okresie od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika, 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, pomiar w części 
środkowej pojazdu poza strefami drzwi, na wysokości 1,2 m od podłogi). 

6.3.  Lokalizacja wyrzutni powietrza schłodzonego nie może wpływać negatywnie na odczu-
cia pasażerów. Nawiew schłodzonego powietrza powinien być rozprowadzony po po-
szyciu sufitu, z rozkładem na ściany boczne pudła wagonu. Wyklucza się możliwość za-
stosowania nadmuchu schłodzonego powietrza pionowo w dół - od góry (od strony su-
fitu). 

6.4. Tramwaj musi posiadać wymuszoną wentylację zapewniającą min. 48-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny. Wymagane jest zastosowanie filtrów przeciwpyłkowych wie-
lokrotnego użytku. 

6.5. Musi istnieć  możliwość automatycznego utrzymywania zadanej temperatury oraz ręcz-
nego wyłączenia i wyłączenia klimatyzacji. Urządzenie klimatyzacyjne reguluje tempe-
raturę w pomieszczeniu dla pasażerów względem zależnej od temperatury na zewnątrz 
wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu. Ilość powietrza jest obliczana przez re-
gulator klimatyzacji. 

6.6. Musi istnieć możliwość manualnego (z poziomu pulpitu prowadzącego) niezależnego 
załączania i wyłączania układu wentylacji i schładzania. 

6.7. Funkcjonowanie układu schładzania powietrza dla kabiny prowadzącego i przedziału pa-

sażerskiego nie może być przerywane w razie krótkotrwałego przerwania zasilania z 

sieci trakcyjnej tj. przejazdu przez izolator sekcyjny niezależnie od prędkości przejazdu 

(chwilowy brak styku odbieraka z siecią trakcyjną).  

6.8. Włączenie i doprowadzenie układu klimatyzacji do pełniej sprawności po wyłączeniu na-

pięcia trakcyjnego z przyczyn innych niż wymienione powyżej nie powinien trwać dłużej 

niż 5 minut. 

7. Rampa dla niepełnosprawnych 
7.1.  Wymaga się zastosowania, przy drzwiach przewidzianych jako drzwi dla osób niepełno-

sprawnych odkładanej platformy (pomostu/pochylni) umożliwiającej wjazd/zjazd wózka 
inwalidzkiego. 

7.2.  Platforma powinna być o szerokości co najmniej 800 mm – wymiar umożliwiający wjazd 
wzorcowego wózka inwalidzkiego o szerokości 700 mm. 

7.3.  Zamontowana pochylnia musi działać w sposób bezpieczny pod obciążeniem równym 
300 kg. 
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7.4.  Nachylenie wysuniętej lub rozłożonej pochylni na krawężniku o wysokości 150 mm nie 
może przekraczać 12% a nachylenie wysuniętej lub rozłożonej pochylni na poziomie 
główki szyny  nie może przekraczać 36%. 

7.5.  Kontur platformy oznakować trwale i widocznie wykładziną koloru RAL 1035 (żółtym ko-
munikacyjnym) zgodnie z przepisami. 

7.6.  Wagon tramwajowy nie może mieć możliwości ruszenia przy rozłożonej platformie po-
chylni. 

7.7.  Umiejscowienie platformy w podłodze w sposób, umożliwiający samoczynny, grawita-
cyjny odpływ wody. 

8. Rejestrator zdarzeń 
8.1.  Wymaga się montażu nowego rejestratora zdarzeń (zastosowanie rejestratora o identycz-

nych parametrach z dotychczas stosowanymi w pojazdach u Zamawiającego). Rejestra-
tor należy umieścić wewnątrz przedziału pasażerskiego, gdzie występuje stosunkowo ni-
skie narażenie na uszkodzenie w przypadku kolizji. 

8.2.  Odczyt dotyczący stanu wagonu musi być możliwy za ostatnie 30 dni przed zaistnieniem 
zdarzenia, z możliwością zatrzymania rejestracji w chwili zdarzenia. 

8.3.  Urządzenie musi spełniać następujące wymagania (dyskretne sygnały wymagane do re-
jestracji): 

− zadana jazda,                                                                  

− zadane hamowanie maksymalne i awaryjne,                                    

− zadane hamowanie,   

− sygnał czuwaka,                                                       

− brak hamowania elektrodynamicznego wózków napędowych,      

− hamulce tarczowe poszczególnych wózków, 

− hamulce szynowe poszczególnych wózków, 

− jazda do tyłu,      

− drzwi otwarte,    

− drzwi otwarte awaryjnie,     

− kierunkowskaz lewy,      

− kierunkowskaz prawy, 

− wyłączona blokada drzwi,   

− dzwonek zewnętrzny, 

− zwrotnica na prawo, 

− zwrotnica na lewo, 

− przycisk piasecznicy aktywowany, 

− hamowanie AHP („grzybek”), 

− wyłączony przeciw-poślizg napędu, 

− załączenie ogrzewania w części pasażerskiej, 

− dodatkowe wejścia (co najmniej 85) sygnałów do wprowadzenia z poszczególnych podu-
kładów: hamulca, poszczególnych osi, drzwi, czuwaka, układu napędowego, układu prze-
ciwpoślizgowego, świateł, sterownika pojazdu, zadajnika jazdy, które należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  

8.4.  Analogowe sygnały wymagane do rejestracji: 

− prędkość, 

− napięcie sieci trakcyjnej, 

− droga całkowita (przebieg), 

− Wymagania dodatkowe do rejestratora zdarzeń:  

− pomiar i rejestracja prędkości pojazdu na podstawie pomiaru prędkości obrotowej dwóch 
osi; obie prędkości muszą być rejestrowane, 

− rejestrowanie danych z odbiornika GPS: położenia geograficznego i prędkości,  

− wyznaczanie przez rejestrator daty i czasu z uwzględnieniem automatycznej zmiany 
czasu na letni/zimowy, w oparciu o wbudowany Zegar Czasu Rzeczywistego, zsynchro-
nizowany z czasem z systemu GPS,  
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− rejestracja napięcia sieci trakcyjnej, prądu trakcyjnego, energii zużytej, energii oddanej, 
przebiegu pojazdu i ukazywanie tych wartości na pulpicie sterowania, 

8.5.  Zapis danych powinien być realizowany na karcie CF (Compact Flash) o pojemności pa-
mięci pozwalającej zapewnić rejestrację w ciągu co najmniej 30 dni eksploatacji pojazdu. 
Po tym okresie nowe dane powinny być „nadpisywanie” na starych danych. Zapis na kar-
cie CF musi być dublowany przez zapis w pamięci wewnętrznej urządzenia. Przy wyjętej 
karcie CF urządzenie musi dalej pracować wykonując wszystkie założone funkcje, zapi-
sując 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. 

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

− systemu sterownika napędu (poprzez magistralę CAN), 

− systemów informatycznych pojazdu (poprzez sieć Ethernet), 

− GPS (poprzez zewnętrzną antenę GPS pojazdu), 

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

− czujników obrotów kół z  poszczególnych wózków pojazdu, 

− sygnałów dwustanowych o poziomie 0/24 V. 
8.7.  Pozyskiwanie zarejestrowanych danych: 

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

− kopiowanie ostatnich 2 godzin zapisu na pamięć USB typu Flash, pendrive, dyski USB, 
wkładaną do rejestratora – wymagana sygnalizacja zakończenia procesu kopiowania, 

− poprzez sieć WiFi zajezdni. 
8.8.  Dostęp do kasety CF będącej w urządzeniu powinien być blokowany zamkiem mecha-

nicznym. Zamki we wszystkich urządzeniach powinny być otwierane tym samym kluczem, 
zgodnym z aktualnie użytkowanymi przez Zamawiającego. 

8.9.  Pozyskane z rejestratora zapisy muszą być wizualizowane i analizowane pakietem pro-
gramowym.  

9. Elektronika pokładowa 

9.1 Urządzenie sterujące kasownikami i tablicami szt. 1: 
Urządzenie sterujące pracą kasowników, tablic i monitorów wewnętrznych informacji pa-
sażerskiej w oparciu o technologię LAN, programowane za pomocą modułu komunikacyj-
nego (WiFi 2,4GHz, GSM), wyposażone w panel sterujący pracą zestawu tablic i kasow-
ników. Panel sterujący musi posiadać synchronizację czasu z sygnałem GPS lub serwe-
rem czasu. Włączenie i dostęp do wspomnianego urządzenia musi odbywać się za po-
mocą wbudowanego czytnika kart chipowych (UNIQUE  RFID 125kHz) aktualnie używa-
nych w GAiT, umożliwiającego przyłożenie karty od frontu panela. Po odczytaniu infor-
macji z karty sterownik musi identyfikować użytkownika z wprowadzonej bazy danych 
znajdującej  się w systemie MUNICOM użytkowanym przez Zamawiającego i na tej pod-
stawie przydzielać dostęp do funkcji systemu 
Ekran sterownika wykonany w technologii LCD z podświetleniem LED o rozmiarze ma-
trycy 10” z funkcją dotykowej obsługi urządzenia. Na ekranie sterownika po wybraniu od-
powiedniej funkcji wyświetlanie podglądu z kamer monitoringu CCTV pojazdu oraz auto-
matyczne przełączanie bieżącego widoku ekranu na widok z kamer zewnętrznych prawej 
strony pojazdu 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 systemu 
monitoringu CCTV do dyspozytora ze zdalnym dostępem do aplikacji MUNICOM użytko-
wanej przez Zamawiającego. Musi również umożliwiać zgrywanie zadanego materiału wi-
deo 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. 
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Musi pozwalać na sterowanie pracą kasowników z systemem transmisji RS-485 oraz ze-
stawem tablic zewnętrznych. Miejsce montażu sterownika powinno znajdować się w de-
sce rozdzielczej przed prowadzącym pojazd lub po prawej stronie pulpitu. W każdym z 
przypadków ekran powinien znajdować się w polu widzenia motorniczego umożliwiając 
jego łatwą obserwację (nic nie może go zasłaniać) i dostęp do wyboru funkcji na ekranie. 
Sterownik musi znajdować się z zasięgu ręki prowadzącego pojazd. 

9.2 Urządzenie głośnomówiące: 
Urządzenie głośnomówiące umożliwiające automatyczne zapowiedzi przystanków z pli-
ków w formacie mp3 zgodnie z pozycją GPS i rozkładem jazdy oraz umożliwiające od-
twarzanie plików muzycznych między przystankami. Urządzenie powinno być programo-
wane zapowiedziami przez lokalną sieć WiFi 2,4GHz oraz powinno posiadać port USB do 
lokalnego wgrywania plików. Dodatkowo powinno posiadać funkcję obsługi mikrofonu. 
Wykorzystać istniejący mikrofon oraz głośniki ze wzmacniaczem radiowęzłowym w ilości 
zapewniającej równomierne nagłośnienie pojazdu System nagłośnienia powinien zapew-
nić dobrą jakość emitowanego dźwięku w całym pojeździe. 
Urządzenie głośnomówiące może występować jajko moduł wbudowany. 

9.3 Tablice informacji pasażerskiej wykonane w technologii LED barwy bursztynowej z auto-
matyczną regulacją jasności zapewniającą dobrą widoczność w każdych warunkach, do-
stosowane do obsługi przystanków zlokalizowanych po prawej stronie pojazdu generu-
jące treści z użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania – wykorzystać istnie-
jące bez zmiany lokalizacji.  

9.4 Wyświetlacz wewnętrzny dwustronny szt,2 wykonany w technologii LCD z podświetla-
niem LED i rozdzielczości 1920x1080, rozmiar 22” (format 16:9), pamięć operacyjna kom-
putera min. 4 GB,  umożliwiający wyświetlanie numeru i całej trasy linii, umożliwiający 
wyświetlanie fotografii z okolic przystanku oraz mapki z aktualną pozycją pojazdu, czasu 
zsynchronizowanego z GPS lub serwerem, komunikatów specjalnych, reklam wideo i fil-
mików promocyjnych bez audio, informacji dodatkowych zgodnych z grafiką i funkcjonal-
nością stosowaną dotychczas w pojazdach Zamawiającego. umieszczonych pod sufitem 
przed i za przegubem ( w miejscu montażu dotychczasowych tablic wewnętrznych). Za-
kres zasilania od 16,8V do 33V. Wbudowane interfejsy DVI i VGA. Intensywność świece-
nia min. 250kan/m2. Wysokość wyświetlaczy wraz z obudową nie może przekraczać 
30cm +/-5% od sufitu pojazdu. 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. 
Na monitorach wewnętrznych musi być prezentowana sygnalizacja STOP przystanku na 
żądanie wywoływana za pomocą przycisku przez pasażera. 

Ekrany powinny być przystosowane do wyświetlania komunikatów specjalnych według 
harmonogramu czasowego w pasku informacyjnym umieszczonym na dole ekranu. Treść 
komunikatów musi być pobierana z oprogramowania już istniejącego u Zamawiającego 
lub pobierana automatycznie ze wskazanego kanału RSS przez Zamawiającego. 

Wyświetlacz wewnętrzny boczny szt. 2 wykonany w technologii LCD z podświetleniem 
LED i rozdzielczości 1920x540, o rozmiarze 38” (format ok 17:5), umożliwiający wyświe-
tlanie informacji o numerze linii (składającym się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjal-
nych) i całego przebiegu linii w oparciu o kolejne nazwy przystanków z graficznym ozna-
czeniem bieżącego przystanku i kierunku poruszania umieszczone po prawej stronie po-
jazdu na plecach istniejących tablic zewnętrznych. 

Zamawiający dopuszcza montaż tablicy dwustronnej LED/LCD.  

Dokładna lokalizacja tablic po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Monitory muszą być wyposażone w osłony ochronne zabezpieczające przed atakami 
wandalizmu i posiadać powłokę antyrefleksyjną. 



Naprawa główna i modernizacja tramwajów typu NGT6-2 
 

25 

 

Szyby za którymi zostaną umieszczone tablice kierunkowe oraz ekrany wewnętrzne po-
winny być zabezpieczone przed zabrudzeniami drobnymi pochodzącymi z otoczenia oraz 
nawiewu wozowego, a wyświetlacze kierunkowe również przed parowaniem. 

Urządzenia takie jak sterownik z pkt. 9.1, kasowniki, tablice zewnętrzne, tablice we-
wnętrzne, modem transmisji GSM muszą pozostać włączone po zgaszeniu silnika i po-
siadać osobny wyłącznik umieszczony w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu uzgod-
nionym z Zamawiającym 

Wykonawca zapewni wyświetlanie materiałów wideo w oparciu o system EVEO wraz z 
niezbędnymi licencjami na wszystkie pojazdy. 

 

9.5 Kasowniki elektroniczne w ilości odpowiadającej sumie liczby drzwi – wykorzystać istnie-
jące bez zmiany lokalizacji. Możliwa praca bez sterownika.  

9.6 Moduł komunikacyjny sieci GSM umożliwiający komunikację pakietową LTE pojazdu 
znajdującego się poza zasięgiem bazy z centrum dyspozytorskim, odczyt oraz aktualiza-
cję rozkładów jazdy (lokalnie przez sieć Wi-Fi 2,4GHz). Moduł musi umożliwiać przesyła-
nie danych – aktualnych rozkładów jazdy z systemu BUSMAN poprzez import danych 
rozkładowych z bazy CB udostępnianej przez organizatora komunikacji zbiorowej na te-
renie gminy Gdańsk tj. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. i zapowiedzi głosowych 
do sterownika oraz umożliwiać zestawienie połączeń alarmowych do wyświetlenia pod-
glądu z kamer monitoringu na mapie dyspozytorskiej systemu pozycjonowania pojazdów. 
Powinien realizować funkcję Access Point i udostępniania połączenia internetowego 
przez sieć WiFi. Wymagana jest współpraca z dotychczasowo stosowanym systemem 
CNR u Zamawiającego. 

9.7  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 roz-
kładów jazdy z systemu BUSMAN poprzez import danych rozkładowych z bazy CB udo-
stępnianej przez organizatora komunikacji zbiorowej na terenie gminy Gdańsk tj. Zarząd 
Transportu Miejskiego w Gdańsku i zapowiedzi głosowych do sterownika oraz filmów re-
klamowych do ekranów wewnętrznych oraz przesyłać bieżące raporty ze sterownika o 
wykonanych zadaniach do systemu rozliczeń tras. 
Uwaga-musi istnieć możliwość ręcznego lub automatycznego wyboru modułu (z pkt.9.6 i 
9.7) do przesyłu  danych. 

9.8 Moduł lokalizacji (odometer) - współpracujący z sterownikiem tablic kierunkowych na po-
jeździe podający informację o pozycji GPS, umożliwiający pomiar drogi  za pomocą czuj-
nika prędkości lub innego sygnału zerowanego sygnałem otwarcia drzwi, oraz synchroni-
zację 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 przed-
niej części pojazdu. 

9.9 Komputer pokładowy monitoringu wideo szt.1 
Komputer/rejestrator pokładowy z systemem Windows (programowe zamykanie sys-
temu po zaniku napięcia) umożliwiający rejestrację sygnału video   z 10 kamer cyfrowych 
IP (strumień min. 4096 kbps/ch) oraz sygnału audio z kabiny prowadzącego pojazd, wy-
posażony w wbudowany switch PoE min. 8 portów do kamer IP ze złączem M12. W 
przypadku większej liczby urządzeń koniecznych do podłączenia dopuszcza się stoso-
wanie dodatkowego switcha(y) w ilości odpowiadającej liczbie urządzeń koniecznych do 
zasilania (komunikujące się między sobą i rejestratorem z prędkością 1Gb/s, kartę łącz-
ności bezprzewodowej Wi-Fi 5GHz z wyprowadzoną anteną na zewnątrz pojazdu, wyj-
ście monitorowe SVGA, minimum 3 porty USB, ,modul komunikacji RS, moduł lokalizacji 
GPS, wbudowany moduł transmisji 4G lub LTE wbudowany dysk twardy o pojemności 
8TB,wyjmowalny dysk przenośny do zgrywania danych min. 4TB układ zamykania sys-
temu operacyjnego po wyłączeniu zasilania na pojeździe z dowolnie ustawianym 
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opóźnieniem, układ zabezpieczający rejestrator przed utratą zapisu przez podtrzymanie 
pracy rejestratora przy nagłej utracie zasilania pozwalający na jego swobodne zamknię-
cie przy całkowitym zaniku zasilania program do rejestracji obrazu umożliwiający jego 
rejestrację z naniesionymi danymi na klatki obrazu w oparciu o informację o położeniu i 
nazwie przystanku oraz o realizowanym zadaniu/kursie/linii/ i kierunku jazdy przesyłane 
ze sterownika tablic i modułu lokalizacji opisanego w pkt. 9.1. oraz 9.7., 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 re-
dundantny, sterowane wejścia sygnałowe umożliwiające podłączenie przycisków alar-
mowych lub incydentów. 
Rejestrator wyposażony w diagnostyczny wyświetlacz LCD z informacją dotyczącą sta-
tusu pracy o sprawności kamer, oprogramowania i urządzenia podtrzymującego napię-
cie oraz wbudowany moduł UPS. 
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 przy-
padku połączeń GSM powinien umożliwiać wysyłanie strumienia wideo w wybranej ka-
mery lub kilku do stanowiska dyspozytorskiego u Zamawiające w oparciu o wywołanie 
połączenia przez dyspozytora lub przez naciśnięcie przycisku alarmowego przez prowa-
dzącego pojazd.  

9.10 Komputer pokładowy monitoringu (rejestrator CCTV) opisany w pkt. 9.9 musi realizować 
funkcje połączenia ze sterownikiem tablic który jest opisany w pkt.1 oraz realizować na-
grywanie dźwięku z kabiny motorniczego. 

9.11 Kamery szt. 10– 7 kamer wewnętrznych, 3  kamery zewnętrzne. 
Parametry kamer: cyfrowe kamery kolorowe IP PoE o rozdzielczości 1280x960 pixeli, 
pozwalające na przesył strumienia wideo 4096 kbps, czułość minimum 0,6 lux w dzień, 
wbudowany promiennik IR, obsługa standardu Onvif, przetwornik nie gorszy niż CCD 
1/3’’ obiektyw 2,8 mm (4mm dla zewnętrznych), automatyczny balans bieli, w obudo-
wach wandaloodpornych . Temperatura pracy ciągłej kamer -100 C ~ +500 C, max. -200 
C ~ +600 C. 
Kamery muszą być rozmieszczone w sposób umożliwiający obserwację całkowitej prze-
strzeni pasażerskiej maksymalnie ograniczając występowanie pól martwych. Kamery 
powinny być rozmieszczone w następujący sposób: 

• jedna kamera z przodu pojazdu skierowana na prowadzącego pojazd, 

• jedna kamera umieszczona blisko przedniej szyby z polem obserwacji przed pojaz-
dem (zamontowana w polu pracy wycieraczki), 

• jedna kamera zewnętrzna z prawej strony umieszczona na początku pojazdu skiero-
wana do tyłu, umożliwiająca obserwację przestrzeni przy wsiadaniu pasażerów z pe-
ronu, 

• jedna kamera zewnętrzna z lewej strony umieszczona na początku pojazdu realizu-
jąca funkcję lusterka wraz z kamerą zewnętrzną prawej strony pojazdu, 

• druga kamera zewnętrzna umieszczona po prawej stronie pojazdu za drugim prze-
gubem skierowana do tyłu,  

• pięć kamer wewnętrznych obserwujących przestrzeń pasażerską zainstalowane w 
sposób wykluczający występowanie pól martwych i rozmieszczone równomiernie od 
przodu pojazdu. 

Zewnętrzne kamery rozdzielczość 1280x960 pixeli, pozwalające na przesył strumienia 
wideo 4096 kbps, zasilanie PoE, automatyczny balans bieli, obiektyw o stałej ogniskowej 
4mm, z promiennikiem IR, w obudowie wandaloodpornej dostosowanej do konstrukcji 
pojazdu, z systemem 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. 
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Kamery zewnętrzne muszą cechować się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP67                           
i zabezpieczać elementy kamery przed wilgocią i parowaniem. 
Wszystkie elementy zespołu rejestracji wideo (kamery, rejestrator, dyski) muszą być od-
porne na wstrząsy, przeciążenia wynikające z drgań pojazdu oraz na zakłócenia elek-
tryczne z elektryki pokładowej. 

9.12 Układ zasilający powinien zapewnić nieprzerwane zasilanie dla wszystkich elementów 
monitoringu bezpośrednio po włączeniu głównego zasilania wozu oraz podtrzymywać za-
silanie po jego wyłączeniu przez czas potrzebny do normalnego wyłączenia systemu ope-
racyjnego rejestratora. 

9.13 Wykonawca przeprowadzi cykl prezentacji i szkoleń ze sposobu zdalnego zgrywania i 
zabezpieczenia materiału z monitoringu. 

9.14 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 za-
bezpieczony 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 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 dyspozytor-
skiej używanej w istniejącym systemie u Zamawiającego. Z dodatkowych funkcji posia-
dać musi: możliwość ustawiania automatycznego zgrywania zadanego w programie ma-
teriału wideo i audio, moduł analizy poprawności pracy całego sytemu (wyświetlanie sta-
tusu) z diagnozowaniem stanu dysków HDD i poprawności działania kamer (porówny-
wanie klatek obrazu z klatką wzorcową na żądanie oraz automatyczne) oraz samego 
rejestratora (temperatura pracy systemu, napięcia wejściowe i wewnętrzne) z powiada-
mianiem zdalnym o nieprawidłowościach, możliwość przenoszenia materiałów zarchiwi-
zowanych na nagrywalne nośniki DVD, możliwość udostępniania zarchiwizowanych na-
grań przez połączenie internetowe innym podmiotom z określeniem poziomów dostępu 
oraz czasu dostępu do archiwum. 

9.15 Instalacja 
Wykorzystać istniejącą instalację przygotowana do podłączenia radiotelefonu z wyko-
rzystaniem przetwornicy napięcia stałego 24/12V 100W (lub więcej ale z chłodzeniem 
pasywnym), podłączenie w tablicy bezpiecznikowej. Zamontowanie na dachu czwór-
drożnej anteny przeznaczonej dla systemu TETRA oraz GPS ,Wi-Fi i GSM do modułu 
komunikacji, w zamkniętej i zwartej obudowie ABS (bez wystających elementów meta-
lowych umożliwiających automatyczne mycie pojazdu) z doprowadzeniem przewodu za-
kończonego właściwym złączem do radiotelefonu i autokomputera (antena Wi-Fi), za-
montowanie głośnika z przyłączeniem do radiotelefonu.  
Wszystkie tablice zewnętrzne powinny być wyłączane po zakończeniu realizowania za-
dania 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). 
Instalacja do urządzeń monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wykonana za po-
mocą przewodów zalecanych przez producenta urządzeń. Połączenia między członami 
powinny być wykonane w sposób umożliwiający łatwą wymianę instalacji w przypadku 
uszkodzenia. W zakres prac włącza się uruchomienie i konfigurację całego systemu. 

9.16 Antena czwórdrożna 
Podwójna/dwusystemowa antena systemu TETRA , GPS, Wi-Fi  (dla 2,4 GHZ i 5 GHz), 
GSM w obudowie ABS, z możliwością obsługi równolegle dwóch kanałów.  
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9.17 Radiotelefon TETRA 
Radiotelefon TETRA ze zdejmowanym panelem czołowym, wbudowanym odbiornikiem 
GPS zunifikowany z użytkowanym przez Zamawiającego radiotelefonem SEPURA 
SRC3900. 1 szt. 
Zainstalowany w kabinie prowadzącego w sposób umożliwiający łatwy dostęp do niego                               
i obserwację treści wyświetlanej na panelu. Mikrofon radiotelefonu powinien być zamo-
cowany w taki sposób aby był w zasięgu ręki prowadzącego pojazd oraz w żaden sposób 
nie ograniczał jego pola widzenia. 
Uwaga:  
1) Urządzenia z pkt. 9.6-9.9 i 9.17 muszą być umieszczone w sposób wygodny do ser-
wisowania oraz 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 zasi-
laniem wyzwalania (ACC) załączanego po włączeniu pojazdu.  

9.18 Wewnątrz tramwaju należy przygotować miejsce do zamontowania mobilnego automatu 
biletowego (przewidzenie miejsca, mocowania oraz doprowadzenie instalacji zasilania 
oraz transmisji). 
Przewidywana lokalizacja automatu biletowego jest bliska okolic stanowiska do mocowa-
nia wózka inwalidzkiego. 

9.19 W wydzielonej obudowie o innej lokalizacji od urządzeń pkt. 9.6-9.9 i 9.17 musi zostać 
umieszczony moduł komunikacyjny do sterowania synchronizacją uliczną wg wymogów 
przetargowych systemu TRISTAR.                                                                                                                            
Wykorzystać istniejącą instalację i urządzenia Systemu Informacji Pasażerskiej. 

9.20 System monitoringu parametrów technicznych.  
9.21 Ładowarki USB szt. 4 

W miejscach uzgodnionych z Zamawiającym Wykonawca zamontuje  w przestrzeni pa-
sażerskiej w liczbie nie mniejszej niż 4 szt. podwójne porty USB (typ A) 2x1A lub 2A 
umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Zabu-
dowa podświetlona, z zatyczką zabezpieczającą gniazdo, kolor żółty z czarnym pierście-
niem wokół gniazda. 

9.22 Demontaż urządzeń 
Tramwaj do modernizacji zostanie przekazany protokołem zdawczo- odbiorczym.  
Wykonawca zobowiązany jest do demontażu dotychczas eksploatowanych urządzeń 
elektroniki pokładowej (zestaw określony dla jednego tramwaju) tj. 
- sterownik SRG 4000 szt.1 
- podstawa modułowa z podzespołami RG kpl. 1 
- Moduł GSM NIT szt.1 
- zestaw podwójny tablic wewnętrznych szt.2 
- rejestrator monitoringu ALNET szt.1 
- kamery wewnętrzne szt.7 
- radiotelefon TELTRONIC MDT 400 z osprzętem szt.1. 
Urządzenia należy zdeponować w magazynie 01 na terenie Zajezdni Tramwajowej Za-
mawiającego. 

10.  Automatyczny defibrylator zewnętrzny 

W kabinie prowadzącego należy zamontować defibrylator AED spełniający poniższe wy-
magania: 

− 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, 
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− metronom podający tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi o jakości uci-
sków, 

− komunikacja on Line (dołączone odpowiednie oprogramowanie, obecnie Zamawiający 
korzysta z defibrylatora typu LIFEPAK CR2) przedstawiająca stan AED , jego użycie, 
powiadomienie o lokalizacji urządzenia oraz możliwość transmisji danych do odpowied-
nich służb, 

− odporność na warunki otoczenia IP 55. 
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Załącznik nr 6 

do umowy Nr ……,/520/2019/AM 

 

Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252)  przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą  na podstawie  

wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o.  jest Pani Aleksandra Dawi-

dowska, kontakt: iod@gait.pl, 58 341-00-21; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu wykonania umowy nr ……./520/2019/AM; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn, 

zmianami), dalej „ustawa Pzp”  oraz  partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archi-

wizujące dokumenty, operator pocztowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-

czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-

nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prze-

pisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na pod-

stawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 


