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I. Opracowanie specyfikacji technicznej dla zakupywanego taboru 
 

1. Uwagi wstępne 
 

a) Niniejsze specyfikacje techniczne zawierają zbiór wymagań dla spalinowych zespołów 
trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu 
regionalnym na terenie RP w szczególności województwa wielkopolskiego na sieci PKP PLK 
SA, . 

b) Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów muszą spełniać wymagania 
obowiązujących norm PN, EN, ISO, IEC, kart UIC, zaleceń ORE(ERRI), CEN/CENELEC 
i odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, w zakresie niezbędnym do 
uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego w trybie art. 23b Ustawy 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016, poz. 1727, z późn. zm.). 

c) Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo 
ruchu, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska zgodnie z ustawą z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016, poz. 1727, z późn. zm.) i odpowiadać 
warunkom technicznym eksploatacji pojazdów kolejowych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U z 2016 r., poz. 226 z późn. zm.).  

d) Pojazdy muszą posiadać zezwolenie lub dokument dopuszczający do eksploatacji zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016, poz. 
1727, z późn. zm.), wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – ważne od 
momentu dostawy. Pojazdy muszą spełniać wymagania umożliwiające wydanie przez 
Zamawiającego świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw 
sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz. 330), 

e) Pojazdy muszą spełniać wymagania interoperacyjności zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei (Dz. U. z 2016, poz. 254) , w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na 
dopuszczenie do eksploatacji lub dokument dopuszczający do eksploatacji typu pojazdu.. 
Pojazdy muszą posiadać opracowaną Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU) zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. (Dz. U z 
2016 r., poz. 226 z późn. zm.). Dokumentacja musi być dostarczona Zamawiającemu 
w terminie umożliwiającym jej zatwierdzenie w UTK przed planowanym wdrożeniem pojazdów 
do eksploatacji tj. min 75 dni kalendarzowych przed dostawą pierwszego pojazdu. 

f) Projekt Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru musi zostać przedstawiony 
Zamawiającemu po podpisaniu Umowy w terminie 30 dni z Wykonawcą. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu wraz 
pierwszym pojazdem (najpóźniej w terminie jego odbioru) dokumentację konstrukcyjną 
umożliwiającą wykonanie poziomów utrzymania od P1 do P4. Poprzez dokumentację 
konstrukcyjną należy rozumieć zbiór rysunków technicznych mechanicznych i elektrycznych 
(rysunki wykonawcze i rysunki złożeniowe), schematy elektryczne, pneumatyczne oraz 
dokumentacje opisowe wraz z kompletem DTR wszystkich zespołów i podzespołów pojazdu.   

h) Wraz z dostawą każdego z pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu laptop 
z zainstalowanymi wszystkimi programami komputerowymi niezbędnymi w procesie obsługi, 
utrzymania i diagnostyki pojazdów wraz z licencjami na ich bezterminowe użytkowanie, plikami 
instalacyjnymi oraz projektowymi dla dostarczonego pojazdu. Licencje muszą być dostarczone 
dla wszystkich programów zainstalowanych na laptopie stanowiącym wyposażenie pojazdów. 
Oprogramowanie powinno być w języku polskim. Dopuszcza się oprogramowanie w języku 
obcym pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim opisującej wszystkie funkcje 
oprogramowania.  
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i) Wraz z dostawą pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny osprzęt, 
niezbędny do zapewnienia prawidłowej obsługi, eksploatacji, serwisowania SZT (np. testery, 
urządzenia do pobierania danych rejestrowanych w pojeździe itp.). 

j) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia obliczeń dotyczących LCC (Life Cycle 
Cost) dla pojazdu oraz analizę ryzyka w zakresie eksploatacji i utrzymania pojazdów (norma 
RAMS – PN EN 50126:2002).  

  

2. Akty prawne 
 

a) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U z 2016, poz. 1727  
z późn. zm.) 

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

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r.  
w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2016, poz. 254). 

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

e) Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji 
technicznych I dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (z dnia 19 stycznia 2017 
roku). 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz.627 
z poźn.zm. DZ. U.2015 poz.933).  

g) Dla systemu monitoringu CCTV i rejestracji parametrów bezpieczeństwa wymagana jest 
zgodność z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., 
nr 145 poz. 1221 z późn. zm. DZ. U. 2014 poz. 1662). 

h) Dla urządzeń radiotelefonicznych konieczna jest zgodność z wymaganiami określonymi 
w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014, poz. 243, 827 i 1198, 
Dz. U. 2015 poz. 99). 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015 r., poz.360). 

j) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor - lokomotywy i tabor 
pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej (LOC&PAS).  

k) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy - hałas", zmieniające decyzję 
2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (TSI Hałas).  

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

m) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. W sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii 
Europejskiej). 

n) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu  „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" 
systemu kolei w Unii Europejskiej.  

o) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych 
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktury" systemu kolei w Unii Europejskiej.  

p) Decyzja  2013/710/UE: Decyzja Komisji  z  dnia 2 grudnia  2013 r.  zmieniająca decyzję 
2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu 
„Ruch kolejowy" systemu kolei w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C (2013) 
8377).  

q) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia" systemu kolei w Unii.  
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r) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności 
odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich 
transeuropejskiego systemu kolei". 

s) Wyżej wymienione normatywne akty prawne mają zastosowanie w zależności od rodzaju 
dokumentu dopuszczającego typ pojazdu do eksploatacji. 

t) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817), 

u) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy  pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318) 
 
 

 
 

II. Dokumenty normalizacyjne 
 

1. Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji 
technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wydana na podstawie art. 25d 
ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, ustala się listę właściwych 
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie 
umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. (Lista z dnia 
19 stycznia 2017 roku).  

 

2. Normy PN-EN; 
 

L.p. Norma Opis/tytuł 

1. PN-EN 3-7+A1:2008 
Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, 
wymagania eksploatacyjne i metody badań.  

2. PN-EN 10025-1:2007 
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

3. PN-EN 12080+A1:2011 Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne. 

4. PN-EN 12081+A1:2011 Kolejnictwo -- Maźnice – Smary 

5. PN-EN 12082+A1:2011 Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne 

6. PN-EN 12299:2009 
Kolejnictwo -- Komfort jazdy pasażerów -- Pomiary 
i ocena 

7. 
PN-EN 12663-1+A1: 
2015-01 

Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-
wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów 
szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i 
metoda alternatywna dla wagonów towarowych) 

8. PN-EN 13103+A2:2012 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów 
kołowych tocznych -- Zasady konstrukcji  

9. PN-EN 13104+A2:2013-04  
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów 
kołowych i napędnych  -- Zasady konstrukcji 

10. PN-EN 13260+A1:2011 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe 
-- Wymagania dotyczące wyrobu 
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L.p. Norma Opis/tytuł 

11. PN-EN 13261+A1:2011 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- 
Wymagania dotyczące wyrobu 

12. PN-EN 13262+A2:2011 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- 
Wymagania dotyczące wyrobu 

13. PN-EN 13272:2012 
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów 
szynowych w systemach transportu publicznego 

14. PN-EN 13298:2003 
Kolejnictwo -- Elementy zawieszenia -- Stalowe sprężyny 
śrubowe zawieszenia 

15. 
PN-EN 13452 (seria) 
PN-EN 13452-1:2003 

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Systemy hamowania 
w transporcie publicznym -- Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne 

16. PN-EN 13452-2:2003 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Systemy hamowania 
w transporcie publicznym -- Część 2: Metody badań 

17. PN-EN 13597:2003 
Kolejnictwo -- Gumowe elementy zawieszenia -- Gumowe 
przepony sprężyn zawieszenia pneumatycznego 

18. PN-EN 13715+A1:2011 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- 
Zewnętrzne zarysy wieńców kół 

19. PN-EN 13749:2011 
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody 
określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków 

20. PN-EN 13802:2014-02 
Kolejnictwo -- Elementy zawieszenia -- Amortyzatory 
hydrauliczne 

21. PN-EN 13913-2003  
Kolejnictwo -- Gumowe elementy zawieszenia -- Części 
mechaniczne na bazie elastomerowej 

22. PN-EN 13979-1+A2:2011 

Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła 
monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: 
Koła kute i walcowane 

23. PN-EN 14033 (seria) 
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru 
- Część 1-3 

24. 
PN-EN 14067 (seria) 
PN-EN 14067-1:2003 

Kolejnictwo. Aerodynamika. Część 1: Symbole i jednostki 

25. PN-EN 14067-3:2003 
Kolejnictwo. Aerodynamika. Część 3: Aerodynamika 
w tunelach 

26. PN-EN 14067-4:2013-12 
Kolejnictwo – Aerodynamika – Część 4: Wymagania 
i procedury badań aerodynamicznych na szlaku. 

27. PN-EN 14067-5+A1: 2011 

Kolejnictwo – Aerodynamika – Część 5: Wymagania 
i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych 
w tunelach 

28. PN-EN 14067-6:2010 

Kolejnictwo – Aerodynamika – Część 6: Wymagania 
i procedury badań aerodynamicznych oddziaływania 
wiatru bocznego 

29. PN-EN 14198:2005 

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla systemu 
hamulcowego pociągów prowadzonych przez 
lokomotywę 
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L.p. Norma Opis/tytuł 

30. PN-EN 14200:2004 
Kolejnictwo -- Elementy zawieszenia -- Stalowe resory 
paraboliczne 

31. PN-EN 14253+A1:2011 

Drgania mechaniczne -- Pomiar i obliczanie zawodowej 
ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm 
człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia -- Wytyczne 
praktyczne 

32. PN-EN 14363:2007 

Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych 
pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- 
Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne 

33. PN-EN 14531-1:2005 

Kolejnictwo -- Metody obliczeń dróg hamowania, 
zwalniania oraz funkcji zakończenia działania układu 
hamulcowego -- Część 1: Algorytmy ogólne 

34. PN-EN 14531-6:2009 

Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do 
zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody 
obliczania hamulca postojowego -- Część 6: Obliczenia 
krok po kroku dla pociągów lub pojedynczych pojazdów 

35. 

 
 
PN-EN 14535-1+A1:2011 
 
 
 

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów 
szynowych -- Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub 
mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub 
napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości 

36. PN-EN 14535-2:2011 

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów 
szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do 
koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości 

37. PN-EN 14601+A1:2011 
Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu 
głównego hamulca i przewodu zasilającego 

38. PN-EN 14750-1:2006 
Kolejnictwo -- Klimatyzacja pojazdów szynowych 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej -- Część 1: Parametry 
komfortu  

39. PN-EN 14750-2:2006 
Kolejnictwo -- Klimatyzacja pojazdów szynowych 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej -- Część 2:  
Badania typu  

40. PN-EN 14752:2015-04 
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych 
w taborze szynowym 

41. 
PN-EN 14813 (seria) 
PN-EN 14813-1+A1:2011 

Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 1: 
Parametry komfortu 

42. PN-EN 14817:2006  
Kolejnictwo -- Elementy zawieszenia -- Elementy 
sterujące sprężyn pneumatycznych 

43. PN-EN 14865-1+A1:2011 
Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 1: Metoda 
badania smarności smarów  

44. PN-EN 14865-2+A2:2011 
Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 2: Metoda 
badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu  
z prędkością do 200 km/h  

45. PN-EN 15020+A1:2011  
Kolejnictwo -- Sprzęg holowniczy -- Wymagania 
eksploatacyjne, geometria specjalna części 
współpracujących i metod badań 

46. PN-EN 15049:2007  
Kolejnictwo -- Elementy zawieszenia -- Stalowy drążek 
skrętny 
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L.p. Norma Opis/tytuł 

47. 
PN-EN 15085-1+A1:2013-
09 

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części 
składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne 

48. PN-EN 15085-2:2007 
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części 
składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości 
i certyfikacja zakładów spawalniczych 

49. PN-EN 15085-3:2007 
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części 
składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne 

50. PN-EN 15085-4:2007 
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części 
składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne 

51. PN-EN 15085-5:2007 
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części 
składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja 

52. PN-EN 15152:2007 Kolejnictwo -- Przednie szyby kabin maszynisty pociągów 

53. PN-EN 15153-2:2013-06 

Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne 
sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 2: 
Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze 

54. PN-EN 15179:2007 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla systemu 
hamulcowego w wagonach pasażerskich 

55. PN-EN 15220-1+A1:2011 
Kolejnictwo -- Wskaźniki hamulca -- Część 1: Wskaźniki 
hamulca sterowane pneumatycznie 
 

56. PN-EN 15227+A1:2011 
Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł 
pojazdów szynowych 

57. PN-EN 15273-2:2013-09 
Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 2: Skrajnia pojazdów 
szynowych 

58. PN-EN 15313:2010 

Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące 
obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów 
kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych 
z eksploatacji 

59. PN-EN 15355+A1:2011 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze 
i urządzenia wyłączenia hamulca  

60. PN-EN 15427+A1:2011 
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- 
Smarowanie obrzeży 

61. PN-EN 15437-1:2009 
Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- 
Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 
1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowych 

62. PN-EN 15461+A1:2011 
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka własności 
dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary 
hałasu 

63. PN-EN 15528+A1:2013-04 
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do 
oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi 
pojazdów szynowych a infrastrukturą  

64. PN-EN 15551+A1:2011 Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe – Zderzaki 

65. PN-EN 15566+A1:2011 
Kolejnictwo -- Pojazdy kolejowe -- Urządzenie cięgłowe 
i sprzęg śrubowy 

66. PN-EN 15595+A1:2011 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia 
przeciwpoślizgowe 

67. PN-EN 15610:2009 
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności 
powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu 

68. PN-EN 15611+A1:2011 Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia 
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69. PN-EN 15612+A1:2011 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania 
nagłego 

70. PN-EN 15624+A1:2011  
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze 
"Próżny - Ładowny" 

71. PN-EN 15625+A1:2011 
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany 
ładunku (urządzenia ważące) 

72. PN-EN 15663:2009 Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdów 

73. PN-EN 15734-1:2011 
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- 
Część 1: Wymagania i definicje 

74. PN-EN 15734-2:2011 
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- 
Część 2: Metody badań 

75. PN-EN 15746 (seria) 
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe i ich 
wyposażenie - Część 1-2 

76. PN-EN 15807:2011  Kolejnictwo -- Półsprzęgi pneumatyczne 

77. 
PN-EN 15877-
2:2009/A1:2011  

System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany (polichlorek 
winylu) (PVC-C) - Część 2:Rury 

78. PN-EN 16334:2014-10 
Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa 
w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące 
systemu 

79. PN-EN 45545-1:2013-07 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólne 

80. PN-EN 45545-2:2013-07 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów 
i elementów w zakresie właściwości palnych 

81. PN-EN 45545-3:2013-07 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 3: Wymagania w zakresie 
odporności ogniowej barier przeciwpożarowych 

82. PN-EN 45545-4:2013-07 

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 4: Wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu 
pojazdów szynowych 

83. PN-EN 45545-5:2013-07 

Zastosowania kolejowe -- Ochrona przeciwpożarowa 
pojazdów szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia 
elektrycznego z uwzględnieniem wyposażenia 
stosowanego w trolejbusach, autobusach szynowych 
i pojazdach na poduszce magnetycznej 

84. PN-EN 45545-6:2013-07 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe 

85. PN-EN 45545-7:2013-07 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazów 

86. PN-EN 50121-1:2008 
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne 

87. PN-EN 50121-2:2010 
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu 
kolejowego na otoczenie 

88. PN-EN 50121-3-1:2010 
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg 
i kompletny pojazd 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-1-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-4-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-5-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-6-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-7-2013-07e.html
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89. PN-EN 50121-3-2:2009 
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura 

90. PN-EN 50123-1:2003 
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- 
Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

91. PN-EN 50123-2:2003 
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- 
Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 2: 
Wyłączniki prądu stałego 

92. PN-EN 50124-1:2007 

Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: 
Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne 
powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego 

93. PN-EN 50124-2:2007 
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: 
Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa 

94. PN-EN 50125-1:2014-06 
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe 
stawiane urządzeniom -- Część 1: Tabor i wyposażenie 
pokładowe 

95. PN-EN 50126:2002 
Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, 
dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa  

96. PN-EN 50128:2011 

Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, 
przetwarzania danych i sterowania ruchem -- 
Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania 
i zabezpieczenia 

97. PN-EN 50129:2007 

Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, 
przetwarzania danych i sterowania ruchem -- 
Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane 
z bezpieczeństwem 

98. PN-EN 50153:2014-11 
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Środki ochrony przed 
zagrożeniami elektrycznymi  

99. 
PN-EN 
50155:2007/AC:2010 

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne 
stosowane w taborze 

100. PN-EN 50238:2003 
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy 
taborem a urządzeniami wykrywania pociągów  

101. PN-EN 50317:2012 

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 
Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów 
oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a 
siecią jezdną górną 

102. PN-EN 50318:2003 
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 
Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego 
pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną 

103. PN-EN 50343:2014-11 
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Zasady dotyczące 
instalacji sieci kablowych 

104. PN-EN 50367:2012 

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 
Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego 
oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną 
(w celu uzyskania wolnego dostępu) 

105. PN-EN 50388:2012 

Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- 
Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem 
zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia 
interoperacyjności 

106. PN-EN 50405:2006  
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 
Pantografy, metody badań węglowych nakładek 
stykowych 
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107. PN-EN 50463-1:2013-06 
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie 
pociągu -- Cześć 1: Postanowienia ogólne 

108. PN-EN 50463-2:2013-06 
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie 
pociągu -- Cześć 2: Pomiar energii 

109. PN-EN 50463-3:2013-08 
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie 
pociągu -- Cześć 3: Przetwarzanie danych 

110. PN-EN 50463-4:2013-06 
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie 
pociągu -- Cześć 4: Komunikacja 

111. PN-EN 50463-5:2013-06 
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie 
pociągu -- Cześć 5: Ocena zgodności 

112. PN-EN 50500:2008 

Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych 
generowanych przez urządzenia elektroniczne 
i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do 
narażenia ludzi 

113. 
PN-EN 60077 (seria) 
PN-EN 60077-1:2002 

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne 
taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki 
eksploatacji i zasady ogólne 

114. PN-EN 60077-2:2002 
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne 
taboru kolejowego -- Część 2: Elementy 
elektrotechniczne -- Zasady ogólne 

115. PN-EN 60077-3:2002 

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne 
taboru kolejowego -- Część 3: Elementy 
elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników 
napięcia stałego 

116. PN-EN 60077-4:2003 

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne 
taboru kolejowego -- Część 4: Elementy 
elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników 
napięcia przemiennego 

117. PN-EN 60077-5:2004 

Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne 
taboru kolejowego -- Część 5: Elementy 
elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników 
wysokiego napięcia 

118. PN-EN 60310:2004 
Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki 
instalowane w taborze 

119. 
PN-EN 60529:2003/ 
A2:2014-07 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

120. PN-EN 60721-3-5:2010 
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-5: 
Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich 
ostrości -- Urządzenia w pojazdach naziemnych 

121. 
PN-EN 60950-
1:2007/A2:2014-05  

Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- 
Część 1: Wymagania podstawowe 

122. PN-EN 61000-2-4:2003  

Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC) -- Część 2-4: 
Środowisko -- Poziomy kompatybilności dotyczące 
zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach 
zakładów przemysłowych 

123. PN-EN 61000-2-9:2002 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-9: 
Środowisko -- Opis środowiska HEMP -- Zaburzenia 
promieniowane - Podstawowe publikacje EMC 

124. PN-EN 61000-2-10:2004 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-
10: Środowisko -- Opis środowiska HEMP -- Zaburzenia 
przewodzone 

125. PN-EN 61000-2-12:2004  
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-
12: Środowisko -- Poziomy kompatybilności dla  zaburzeń 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-1-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-2-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-3-2013-08e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-4-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-5-2013-06e.html
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przewodzonych niskiej częstotliwości sygnałów 
sygnalizacji w publicznych sieciach zasilających 
średniego napięcia 

126. PN-EN 61000-3-3:2013-10  

Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC) -- Część 3-3: 
Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, 
wahań napięcia i migotania światła w publicznych 
sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych 
przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub 
= 16 A przyłączone bezwarunkowo 

127. PN-EN 61000-3-2:2014-10  

Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC) -- Część 3-2: 
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji 
harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  
< lub = 16 A) 

128. 
PN-EN 61000-4 (seria) 
PN-EN 61000-4-9:1998/ 
A1:2003 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody 
badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe 
pole magnetyczne 

129. PN-EN 61000-4-8:2010 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-8: 
Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole 
magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej 

130. 
PN-EN 61000-4-7:2007/ 
A1:2009 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-7: 
Metody badań i pomiarów -- Ogólny przewodnik 
dotyczący pomiarów harmonicznych i Inter- 
harmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci 
zasilających i przyłączonych do nich urządzeń 

131. PN-EN 61000-4-6:2014-06 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: 
Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości 
radiowej 

132. PN-EN 61000-4-5:2014-10 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: 
Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary 

133. PN-EN 61000-4-4:2013-05 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-4: 
Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na serie 
szybkich elektrycznych stanów przejściowych 

134. 
PN-EN 61000-4-3:2007/ 
A1:2008/A2:2011/IS1:2009 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: 
Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na 
promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości 
radiowej 

135. 
PN-EN 61000-4-34:2009/ 
A1:2010 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-
34: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na 
zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany 
napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym 
powyżej 16 A 

136. 
PN-EN 61000-4-30:2015 
-05 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-
30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości 
energii 
 

137. PN-EN 61000-4-2:2011 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-2: 
Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na 
wyładowania elektrostatyczne 

138. PN-EN 61000-6-1:2008 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: 
Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: 
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-9-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-8-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-7-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-6-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-5-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-4-2013-05e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-3-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-34-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-30-2011p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-6-1-2008p.html
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139. PN-EN 61000-6-2:2008 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: 
Normy ogólne -- Odporność w środowiskach 
przemysłowych 

140. 
PN-EN 61000-6-3:2008/ 
A1:2012 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: 
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: 
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 

141. 
PN-EN 61000-6-4:2009/ 
A1:2012 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: 
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach 
przemysłowych 

142. PN-EN 61287-1:2014-12 
Zastosowania kolejowe -- Przekształtniki mocy 
instalowane w taborze -- Część 1: Charakterystyki 
i metody badań 

143. 

PN-EN 61508-7, PN-EN 
61508-6, PN-EN 61508-5, 
PN-EN 61508-4, PN-EN 
61508-3, PN-EN 61508-2, 
PN-EN 61508-1, 

Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych / 
elektronicznych / programowalnych systemów 
związanych z bezpieczeństwem -- Cześć 1-7 

 
 
3. Normy PN – K; 
 

L.p. Norma Opis/tytuł 

1. 
PN-K-02502:1992 
(wycofana) 

Tabor kolejowy -- Podatność na zapalenie siedzeń 
wagonowych -- Wymagania i badania 

2. PN-K-02505:1993 
Tabor kolejowy -  Stężenie tlenku i dwutlenku węgla 
wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania 
materiałów  -- Wymagania i badania 

3. PN-K-02505:1993  
Tabor kolejowy -- Stężenie tlenku i dwutlenku węgla 
wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania 
materiałów -- Wymagania i badania 

4. PN-K-11001:1990 
Ochrona pracy -- Kabina maszynisty lokomotywy 
elektrycznej dwukabinowej -- Podstawowe wymagania 
bezpieczeństwa pracy i ergonomii 

5. 
PN-K-11000:1991 
(wycofana) 

Tabor kolejowy -- Hałas -- Ogólne wymagania i badania 

6. PN-K-23011:1998 
Tabor kolejowy -- Elektryczna instalacja zasilania urządzeń 
wagonowych -- Wymagania ogólne 

7. 
PN-K-88150:1985  
( wycofana)   

Tabor kolejowy -- Zderzaki -- Rozmieszczenie i wymiary 
zabudowy 

8. PN-K-88100:1991 Pojazdy trakcyjne -- Syreny i gwizdawki 

9. 
PN-K-
88150:1985/Az2:1999 

Tabor kolejowy – Zderzaki – Rozmieszczenie i wymiary 
zabudowy.  

10. 
PN-K-88177:1998/ 
Az1:2002 

Tabor kolejowy -- Hamulec -- Wymagania i metody badań 

11. PN-K-88200:2002 
Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały. 
Wymagania 

12. PN-K-88209:1997 
Tabor kolejowy -- Złączki do napełniania zbiorników 
wodnych 

13. 
PN-K-
91041:1994/A1:1997 

Tabor kolejowy -- Koła bose do zestawów kołowych -- 
Wymagania i badania 

14. 
PN-K-91042:1993  
( wycofana) 

Tabor kolejowy -- Obręcze nieobrobione do zestawów 
kołowych -- Wymagania i badania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-6-2-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-6-3-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-6-4-2008-a1-2012p.html
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15. PN-K-91045:2002 
Tabor kolejowy -- Zestawy kołowe -- Wymagania i metody 
badań 

16. PN-K-91046:1993 
Pojazdy trakcyjne -- Osie zestawów kołowych -- 
Wymagania i badania 

17. PN-K-91047:1993 
Wagony -- Osie zestawów kołowych -- Wymagania 
i badania 

 
 
4. Normy związane: 
 

L.p. Norma Opis/tytuł 

1. PN-EN ISO 3095:2013-12 
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu emitowanego 
przez pojazdy szynowe 

2. PN-EN ISO 3381:2011 
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz 
pojazdów szynowych 

3. PN-EN ISO 4589-1:2011 
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą 
wskaźnika tlenowego -- Część 1: Zasady ogólne 

4. 
PN-EN ISO 4589-2:2006/ 
A1:2006 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą 
wskaźnika tlenowego -- Część 2: Badanie w temperaturze 
pokojowej 

5. PN-EN ISO 4589-3:1999 
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą 
wskaźnika tlenowego -- Badanie w temperaturze 
podwyższonej 

6. PN-EN 50123-1:2003  
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- 
Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

7. PN-EN 50123-2:2003  
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- 
Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 2: Wyłącznik 
prądu stałego 

8. PN-ISO 8178-seria 
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 
1-9 

9. PN-B-13059:1985 Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa 

 
5. Karty TSI: 
 

L.p. Karta TSI Opis / tytuł 

1.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.3.6. 

Minimalny promień łuku toru w warunkach warsztatowych 
/ eksploatacyjnych 

2.  

TSI LOC&PAS 
pkt.4.2.2.4. dodatek J.1 
indeks 7 lub J.1 indeks 

102 

Wytrzymałość konstrukcji 

3.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.2.5. 

Wytrzymałość zderzeniowa 

4.  TSI LOC&PAS pkt. 5.3.1.-
5.3.3. 

Urządzenia cięgłowo-zderzne 

5.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.3.7.; pkt.4.2.2.5. 

Zgarniacze 

6.  TSI pkt. 4.2.5.; TSI pkt. 
4.2.2.3. 

Wysokość podłogi w strefie wejścia dla pasażerów 

7.  TSI PRM Stopnie, poręcze i klamki 
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L.p. Karta TSI Opis / tytuł 

8.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.8. 

Klimatyzacja i wentylacja 

9.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.2 do 4.2.5.4. 

System informacji podróżnych 

10.  TSI CCS Piasecznice 

11.  TSI LOC&PAS 
pkt.4.2.2.6. 

Podnoszenie pojazdów 

12.  
TSI LOC&PAS pkt. 

4.2.4.6.2. pkt. 5.3.5.; 
pkt.6.1.3.2. 

Urządzenia przeciwpoślizgowe 

13.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.7.1. 

Oświetlenie zewnętrzne 

14.  TSI LOK&PAS pkt.  
4.2.9.1.3.2. 

Lusterka boczne 

15.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.7.2. 

Układ sygnalizacji dźwiękowej 

16.  TSI LOC&PAS pkt.4.2.10. Wymagania pożarowe dot. materiałów wyposażenia 

17.  TSI Hałas 
Poziom hałasu wewnątrz pojazdu oraz hałasu 
emitowanego na zewnątrz 

18.  TSI PRM Przewożenie osób na wózkach inwalidzkich 

19.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.(informacyjnie) 

Wydzielona przestrzeń bagażowa, przewóz wózków 
inwalidzkich i rowerów 

20.  TSI PRM Szerokość przejścia między siedzeniami 

21.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.10.2. 

Fotele w części pasażerskiej (stałe miejsca siedzące) 

22.  TSI PRM Układ siedzeń 

23.  TSI LOC&PAS 
pkt.4.2.5.8. 

Układ wentylacji, ogrzewania 

24.  TSI PRM Ilość toalet 

25.  

TSI PRM; TSI LOC&PAS 
pkt. 4.2.5.1.; 

pkt. 4.2.11.3.do 4.2.11.5.;  
pkt. 5.3.14. do 5.3.15 

Wyposażenie toalety 

26.  TSI PRM Drzwi toalety 

27.  TSI PRM Układ drzwi 

28.  TSI LOK&PAS pkt. 
4.2.5.5.; TSI PRM 

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) 

29.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.5.; TSI PRM 

Otwieranie/zamykanie drzwi 

30.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.9. 

Układ okien (przedziału) 

31.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.9.2.1. do pkt.4.2.9.2.2. 

Szyba czołowa 

32.  TSI LOC&PAS  
pkt.4.2.9.2.3. 

Wyposażenie dodatkowe szyb czołowych 
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L.p. Karta TSI Opis / tytuł 

33.  TSI LOC&PAS pkt.5.3.13 
Kabina maszynisty z koniecznością zachowania biernego 
bezpieczeństwa 

34.  TSI LOC&PAS 
pkt.4.2.9.1.4. do 4.2.9.1.6 

Stanowisko maszynisty 

35.  TSI LOC&PAS  
pkt.4.2.9.1.6 

Wymagania dodatkowe dotyczące kabiny maszynisty 

36.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.9.1.2 

Drzwi kabiny maszynisty 

37.  
TSI LOC&PAS pkt. 

4.2.9.6.; 

TSI „Ruch kolejowy” 

Kabinowy system rejestracji parametrów pracy 
maszynisty 

38.  TSI LOC&PAS pkt. 4.2.4. Układ hamulcowy 

39.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.4.5.5. 

Hamulec postojowy 

40.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.4.5.5. 

Maksymalne pochylenie toru, na którym pociąg powinien 
być utrzymany w spoczynku 

41.  
TSI LOC&PAS pkt. 

4.2.9.3.1; 

TSI CCS 

SHP, łączność radiowa, radiostop 

42.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.9.3.1. 

Czuwak aktywny 

43.  

TSI LOC&PAS pkt.  
4.2.8.2.8 + 
dodatek D; 

TSI CCS 

Łączność zewnętrzna 

44.  TSI LOC&PAS dodatek D 
pkt. 4 

System lokalizacji pojazdu 

45.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.9.6 

Rejestracja danych 

46.  

TSI CCS załącznik B 
odniesienie się do 

podsystemu sterowania 
ruchem kolejowym 
transeuropejskiego 

systemu kolei 
konwencjonalnych, 

przyjętej decyzją komisji 
nr 2006/679/WE z dnia 28 

marca 2006r. ( Dz. U. L 
284 z 16.10.2006) 

ERTMS/ECTS 

47.  TSI LOC&PAS dodatek D 
(pkt. 4) 

System pomiaru punktualności pojazdów 

48.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.5.2 do 4.2.5.4 

System rozgłoszeniowy 

49.  TSI LOC&PAS pkt. 4.2.5. 
System komunikacji maszynista - pasażer oraz 
maszynista – kierownik pociągu 
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L.p. Karta TSI Opis / tytuł 

50.  TSI LOC&PAS pkt. 
4.2.11.8 

Pozostałe wymagania dodatkowe 

 
6. Karty UIC: 
 

Nr. Karta Opis/tytuł 

1. UIC 413 Środki dla ułatwienia podróży koleją 

2. UIC 440 Urządzenia nagłaśniające w wagonach osobowych RIC 

3. UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów 

4. UIC 505-4 
Wpływ zastosowania skrajni kinematycznej określonych w karcie 
UIC 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory 
między sobą. 

5. UIC 505-5 
Wspólne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4 Komentarz 
o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące 

6. 
UIC 510 (seria) 
UIC 510-5 

Dopuszczenie techniczne kół monoblokowych 

7. UIC 512 
Pojazdy. Warunki wymagane dla działania obwodów torowych 
i układu styku „koło -szyna". 

8. UIC 513 
Wytyczne oceny komfortu pasażerów pojazdów kolejowych ze 
względu na wibracje. 

9. UIC 515-1 
Pojazdy dla transportu pasażerskiego. Wózki toczne - Układy 
biegowe -Ustalenia ogólne dla zespołów konstrukcyjnych wózków 

10. UIC 515-4 
Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne - Układy 
biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków 

11. UIC 515-5 
Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki - Układy biegowe. Badanie 
maźnic zestawów kołowych 

12. UIC 518 
Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia 
właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru 
i parametrów biegowych 

13. UIC 520 
Wagony towarowe, wagony pasażerskie i wagony bagażowe. 
Części urządzenia pociągowego. Normalizacja 

14. UIC 521 
Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, 
pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na 
końcach pojazdów. 

15. UIC 522-2 Warunki dopuszczenia samoczynnego sprzęgu cięgłowego 

16. UIC 523 
Warunki techniczne, jakie spełniać powinien sprzęg automatyczny 
kolei członkowskich UIC i OSŻD aby zapewnić wzajemną 
współpracę sprzęgów 
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Nr. Karta Opis/tytuł 

17. UIC 527-1 
Wagony pasażerskie, wagony bagażowe i wagony towarowe. 
Wymiary tarcz zderzakowych. Tor w kształcie litery S 

18. UIC 528 Urządzenia zderzakowe do wagonów pasażerskich 

19. UIC 532 
Wagony towarowe i wagony pasażerskie. Wsporniki sygnałowe. 
Wagony pasażerskie - Stałe sygnały elektryczne 

20. UIC 533 Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu 

21. UIC 534 
Sygnały i wsporniki sygnałowe lokomotyw, wagonów motorowych 
i jednostek trakcyjnych 

22. UIC 540 
Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych 
i osobowych 

23. UIC 541-03 
Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulcowych. Układ 
zaworu hamulcowego maszynisty 

24. UIC 541-04 

Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. 
Samoczynna zmiana skuteczności hamowania w zależności od 
obciążenia ładunkiem i samoczynne urządzenie przestawcze 
"próżny-ładowny" 

25. UIC 541-05 
Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części hamulca: 
urządzenie przeciwpoślizgowe 

26. UIC 541-06 
Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca. 
Hamulec magnetyczny 

27. UIC 541-07 

Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Zbiorniki 
ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na płomień dla instalacji 
hamulcowych pneumatycznych i urządzeń pomocniczych 
pneumatycznych w pojazdach szynowych 

28. UIC 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca 

29. UIC 541-2 

Wymiary połączeń przewodami giętkimi (węże hamulcowe) 
i przewodów elektrycznych. Rodzaje przyłączy sprężonego 
powietrza i przyłączy elektrycznych oraz ich rozmieszczenia na 
wagonach towarowych i wagonach pasażerskich ze sprzęgiem 
samoczynnym na kolejach członkowskich UIC i kolejach 
członkowskich OSŻD 

30. UIC 541-3 
Hamulec. Hamulec tarczowy i okładziny hamulcowe. Wymagania 
ogólne, dopuszczenie okładzin hamulcowych 

31. UIC 541-4 
Hamulce. Hamowanie wstawkami klocków hamulcowych 
z materiału syntetycznego  

32. UIC 541-5 
Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (Hamulec-ep). 
Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca bezpieczeństwa 

33. UIC 542 Części hamulcowe – Wymienność 
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Nr. Karta Opis/tytuł 

34. UIC 543 Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów 

35. UIC 544-1 Hamulec. Hamowność 

36. UIC 544-2 
Warunki jakie muszą spełniać hamulce dynamiczne lokomotyw 
i wagonów silnikowych, których siła hamowania doliczana jest do 
ciężaru hamującego  

37. UIC 545 Hamulec. Napisy, znaki i cechy 

38. UIC 546 Hamulec. Hamulec dużej mocy dla pociągów pasażerskich 

39. UIC 547 Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób 

40. UIC 550 
Urządzenia elektryczne do zasilania w energię dla wagonów typu 
pasażerskiego 

41. UIC 550-2 
Urządzenia elektryczne zasilania w energię wagonów typu 
pasażerskiego. Badanie typu 

42. UIC 552 
Zasilanie pociągów w energię elektryczną. Techniczne 
charakterystyki ujednolicone głównego przewodu wysokiego 
napięcia zasilania pociągu 

43. UIC 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonów pasażerskich 

44. UIC 553-1 Urządzenia klimatyzacyjne wagonów pasażerskich. Badania typowe 

45. UIC 555 Oświetlenie elektryczne w wagonach pasażerskich. 

46. UIC 556 Transmisja informacji w pojeździe 

47. UIC 558 
Przewody zdalnego sterowania i informacji. Ujednolicone 
charakterystyki techniczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich 
RIC 

48. UIC 560 
Drzwi, pomosty wejściowe, okna, stopnie, uchwyty i poręcze 
wagonów osobowych i wagonów bagażowych 

49. UIC 561 Urządzenia przejściowe wagonów pasażerskich 

50. UIC 562 
Półki bagażowe, garderoby i wieszaki na ubranie. Środki 
zabezpieczenia bagażu podróżnych przed kradzieżą. 

51. UIC 563 Urządzenia sanitarne i porządkowe wagonów pasażerskich 

52. UIC 564-1 Wagony osobowe. Szyby ze szkła bezpiecznego 
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Nr. Karta Opis/tytuł 

53. UIC 564-2 

Przepisy o zapobieganiu przeciw pożarowym i zwalczaniu ognia 
w pojazdach szynowych do komunikacji międzynarodowej 
w których przewozi się pasażerów lub przyłączanych wagonach 
typu pasażerskiego 

54. UIC 565-3 
Wytyczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich, w których mogą 
być również transportowane osoby niepełnosprawne na swoich 
wózkach inwalidzkich 

55. UIC 566 Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i części dobudowanych 

56. UIC 567 Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich 

57. UIC 568 
Instalacje głośnikowe i urządzenia telefoniczne wagonów 
pasażerskich RIC. Ujednolicone charakterystyki techniczne 

58. UIC 580 
Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numeracyjne dla 
wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu 
osobowego 

59. UIC 608 
Warunki jakie należy przestrzegać odnośnie pantografów pojazdów 
trakcyjnych używanych w ruchu międzynarodowych. 

60. 
UIC 615 (seria) 
UIC 615-0 

Pojazdy napędne. Wózki i układy biegowe. Wymagania ogólne 

61. 
UIC 615 -1 
 

Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Przepisy ogólne dla 
części składowych  

62. 
UIC 615 -4 
 

Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Badanie 
wytrzymałościowe konstrukcji ram wózków 

63. 
UIC 617 (seria) 
UIC 617-3 

Przepisy dotyczące układu, typu i kierunku manewrowania 
głównych urządzeń sterujących elektrycznych pojazdów 
napędnych. 

64. UIC 617-4 
Szyby czołowe, boczne i inne montowane w kabinach maszynisty 
pojazdów trakcji elektrycznej 

65. UIC 617-5 
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa personelu w kabinach 
maszynisty pojazdów trakcji elektrycznej 

66. UIC 617-6 Przepisy budowy kabin maszynisty w pojazdach trakcji elektrycznej 

67. UIC 623-1 Homologacja silników spalinowych pojazdów napędnych 

68. UIC 623-2 Badania homologacyjne silników spalinowych pojazdów napędnych  

69. UIC 623-3 
Badania seryjne i warunki odbioru silników spalinowych pojazdów 
napędnych  

70. UIC 624 
Badania emisji gazów wydechowych silników spalinowych 
trakcyjnych 
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71. UIC 625-2 

Wykonanie szyb do okien w ścianach czołowych i bocznych oraz 
innych szyb na stanowisku maszynisty spalinowych pojazdów 
szynowych i wagonów sterujących (dla zapewnienia 
bezpieczeństwa obsługi) 

72. UIC 625-5 
Przepisy dotyczące rozmieszczenia typu i kierunku ruchu 
zasadniczych urządzeń sterowniczych na pojazdach napędnych 
trakcji spalinowej  

73. UIC 625-6 
Przepisy dotyczące widoczności z kabin maszynisty pojazdów 
spalinowych  

74. UIC 625-7 
Przepisy dotyczące wytrzymałości na uderzenia eksploatacyjne 
spalinowych wagonów i wieloczłonów  

75. UIC 627-2 
Urządzenia do pobierania paliwa i wody na spalinowych pojazdach 
szynowych 

76. UIC 627-4 

Przepisy dotyczące urządzeń zderzakowych, pociągowych 
i hamulca dla wagonów motorowych i pociągów motorowych trakcji 
spalinowej zmierzające do umożliwienia w razie awarii holowania 
przy pomocy dowolnego pojazdu napędnego  

77. UIC 640 Pojazdy trakcyjne. Napisy, oznaczenia i znaki  

78. UIC 648 
Sprzęgi przewodów elektrycznych i pneumatycznych na ścianach 
czołowych lokomotyw i pasażerskich pojazdów prowadzących 

79. UIC 651 
Ukształtowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonów napędnych, 
jednostek trakcyjnych i pojazdów sterujących 

    80.  UIC 810-1 
Wymagania techniczne na dostawę obręczy surowych 
walcowanych ze stali niestopowej dla taboru napędnego 
i doczepnego 

81. UIC 810-2 
Warunki techniczne na dostawę obręczy nieobrobionych pojazdów 
szynowych napędnych i wagonów. Tolerancje 

82. UIC 812-5 
Warunki techniczne dostawy kół bosych i walcowanych lub kutych 
dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Tolerancje i chropowatość 
powierzchni 

83. 
UIC 612, UIC 612-0, 
UIC 612-01, UIC 
612-1, UIC 612-2 

Karty z grupy 612 

 
 

7. wymienione wyżej w pkt. I. jako Uwagi wstępne i w pkt. II. Dokumenty normalizacyjne mają zastosowanie 
w zależności od rodzaju dokumentu dopuszczającego typ pojazdu kolejowego do eksploatacji.  



Strona 21 z 53 

III. Specyfikacja techniczna – zakup spalinowych zespołów trakcyjnych 2 członowych 
 
 

1. Charakterystyka ogólna i parametry techniczne pojazdów 

L.p. Nazwa Opis 

1. Szerokość toru 1435 mm 

2. Rodzaj trakcji spalinowa 

3. Ilość kabin maszynisty 2 (na obu końcach pojazdu) 

4. 

a. Stałe miejsca siedzące 

b. Łączna liczba miejsc 
stojących i siedzących (osoby 
stojące 4 osoby/m2) 

c. liczba miejsc na rowery 

a. min 125 w tym maksymalnie do 20 miejsc uchylnych. 

 

b. min 190 

 

c. min 4 

5. Liczba członów w pojeździe 2 

6. Układ jezdny wózkowy, wózki 2-osiowe 

7. Nacisk na oś ≤ 180 kN/oś 

8. 
Minimalny promień łuku toru 
w warunkach warsztatowych / 
eksploatacyjnych 

100/160 m 

9. Skrajnia bez wymogu przejazdu przez górki rozrządowe 

10. 
Zakres temperatur 
zewnętrznych eksploatacji 
pojazdu 

-25 °C ÷ +40 °C 

11. Długość pojazdu Max 45 m 

12. 
Prędkość  

eksploatacyjna pojazdu 
 Minimum 120km/h 

13. 
Średnie przyspieszenie 
rozruchu pojazdu w zakresie 
prędkości od 0 do 50 km/h 

min. 0,4 do 0,5 m/s2 dla pojazdu w pełni obciążonego 
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14. 
Maksymalne opóźnienie 
hamowania 
nagłego/służbowego 

1,2 m/s2 

15. Układ sterowania Mikroprocesorowy 

16. Układ biegowy pojazdu 

 

Pojazd powinien być oparty na wózkach dwuosiowych. Zestawy kołowe wyposażone w koła monoblokowe wg 
normy PN-EN13260+A1:2011. Możliwość reprofilacji okręgu tocznego zestawu kołowego oraz tarcz hamulcowych, 
bez konieczności wywiązywania wózka i zestawu kołowego z pojazdu. w przypadku zastosowania tarcz 
hamulcowych mocowanych na osiach powinny być one dzielone. Zamawiający wymaga zastosowania systemu 
umożliwiającego podniesienie całego pojazdu wraz z wózkami za pomocą kolumnowych podnośników śrubowych 
podpartych pod ostojnicę pojazdu. 

 

 

2. Wymagania dotyczące nadwozia 

L.p. Nazwa Opis 

1. Wytrzymałość konstrukcji  Wymagania dla kategorii PII 

2. Wytrzymałość zderzeniowa Scenariusz zderzeniowy C-I 

3. 
Urządzenia cięgłowo-zderzne 
 

Sprzęg automatyczny wg propozycji Wykonawcy.  

Sprzęg automatyczny powinien mieć możliwość sprzęgania ze sprzęgiem śrubowym -  wymagany w kompletacji 
dostawy jest półsprzęg umożliwiający realizację tej funkcji. 

4. Trwałość konstrukcji  Min 30 lat 

5. 
Trwałość powłok lakierniczych 
(anty graffiti) 

Min 9 lat 

W zakresie zabezpieczenia antygraffiti zastosować trwałą powłokę (lakier dwuskładnikowy o minimalnej trwałości 9 
lat), oraz trwałą powłokę na szyby pojazdu. Wykonawca wskaże rodzaje i typy środków myjących dla SZT, materiały 
do usuwania graffiti oraz materiały do usuwania innych zabrudzeń pojazdów. Kolorystyka uzgodniona z 
zamawiającym. Wykonawca dostarczy specyfikację zastosowanych farb, lakierów i powłoki antygraffiti. 

6. 
Pudło członu pojazdu - 
poszycie  
 

Wg propozycji Wykonawcy (stalowe o podwyższonej odporności na korozję lub aluminiowe). Pudło każdego członu 
pojazdu nie może mieć żadnych widocznych z boku pojazdu załamań czy falowań poszycia nadwozia. 
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Technologia wykonania i łączenia blach poszycia musi eliminować źródła powstawania korozji. Użyte materiały 
muszą spełniać wymogi norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7. 
Zgarniacze  
 

Wymagane na obydwu końcach SZT – budowa stalowa - wzmocniona zapewniająca łatwość wymiany. Konstrukcja 
mocowania zgarniaczy do ostoi musi zapewnić trwałość ich mocowania do konstrukcji tj.: bez możliwości 
jakichkolwiek poluzowań i opadnięć zgarniacza. 

8. 
Wysokość podłogi w strefie 
wejścia dla pasażerów 

600±50 mm nad poziomem główki szyny. 

Każdy SZT wyposażyć w stopnie ruchome umożliwiające wejście bądź wyjście z peronów o wysokości od 300 do 
760 mm. Stopnie muszą być podgrzewane i zabezpieczone przed dostępem śniegu i elementów stałych. Przejście 
między członami wykonane bez stopni. 

Procent niskiej podłogi w stosunku do długości przedziałów pasażerskich min. 40%. Do długości niskiej podłogi 
zalicza się podłogę znajdującą się na wysokości 600 mm ± 50 mm nad poziomem główki szyny oraz podłogę 
o innych wysokościach, do których dostęp realizowany jest za pomocą pochylni zgodnej z TSI PRM (do długości 
przedziałów pasażerskich nie wlicza się przejść między-członowych). 

9. Stopnie, poręcze i klamki  

10. 
Liczba drzwi dla pasażerów 
w pojeździe 

W każdym z członów po jednych drzwiach na stronę.  

Drzwi dwupłatowe ze stałymi oknami odskokowo-przesuwane o prześwicie nie mniejszym niż 1300 [mm].  

 

11. Układ ogrzewania 
Zapewniający skuteczność ogrzewania i spełnienie komfortu podróżnych dla temperatury eksploatacyjnej pojazdu 
do -25°C. Dodatkowo – możliwość pracy ogrzewania bez potrzeby uruchamiania pojazdu. Jednoczesna praca 
układu ogrzewania w obu kabinach maszynisty. 

12. Klimatyzacja i wentylacja 

Klimatyzacja powinna zapewnić schładzanie całego przedziału pasażerskiego oraz zapewnić automatyczne 
utrzymanie nastawionej temperatury we wnętrzu pojazdu z tolerancją +/- 2 stopnie C  od krzywej komfortu 
termicznego. Wymagania pozostałe również wg EN 14750. System wentylacyjny musi utrzymywać dopuszczalny 
poziom CO2 wewnątrz pojazdu (zgodnie z dokumentami normatywnymi w tym zakresie). 
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13. Piasecznice 

SZT musi być wyposażony w system piaskowania zgodny z TSI Dopuszcza się zastosowanie automatycznego 
piaskowania w przypadku hamowania nagłego. Piasecznice powinny działać w zależności od kierunku jazdy. 
w skład systemu powinien wchodzić: układ sterujący, piasecznica, zbiornik piasku, szczelny układ zamknięcia 
zbiornika pokrywą, widoczny i z łatwym dostępem wziernik poziomu piasku, elektryczny czujnik poziomu piasku, 
ogrzewana rura piaskująca. Producent systemu piasecznic: ten sam, 20 kg. Korek każdego zbiornika na zawiasie i 
zamykany na zatrzask.  

Trwałość i szczelność układu zamykania piasecznicy minimum 10 lat. Uzupełnianie piasku w piasecznicy manualnie 
z zewnątrz pojazdu. 

14. Układ smarowania obrzeży kół 

Układ smarowania obrzeży kół. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sposobu natryskowego lub stałego 
smarowania obrzeży kół. w przypadku zastosowania układu natryskowego wymagane jest smarowanie obrzeży na 
skrajnych wózkach zależnie od kierunku jazdy; w przypadku zastosowania układu stałego wymagane jest 
smarowanie obrzeży wszystkich zestawów kołowych,  

15. 
Podnoszenie pojazdu  
 

SZT musi posiadać przygotowane konstrukcyjnie i oznakowane miejsca w dostoswane i przeznaczone dla 
umieszczenia podnośników do prowadzenia prac remontowych i ratunkowych w przypadku wykolejenia. 

16. Urządzenia przeciwpoślizgowe Utrzymanie przyczepności w optymalnym zakresie podczas ruszania i hamowania. 

17. Oświetlenie zewnętrzne.  

Reflektory czołowe główne, halogenowo – ledowe. Zgodne z kartą UIC 651. Łatwy dostęp do wymiany zużytych 
źródeł światła z zewnątrz pojazdu. Budowa reflektorów uniemożliwiająca ich zaparowanie. 

Sygnały czoła i końca pociągu powinny być zawsze włączone niezależnie od zasilania pojazdu – rekomendacja 
PKBWK. 

Wymaga się wyposażenia w dodatkowe sygnały akumulatorowe końca pociągu umiejscowione w kabinie 
maszynisty wraz z funkcja stałego ładowania baterii akumulatorów tych sygnałów.  

Wymagana możliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag. 
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18. 
Lusterka boczne 
i kamery 

Zastosowane lusterka powinny mieć możliwość automatycznego składania się po ruszeniu pojazdu. Lusterka 
powinny posiadać wkłady regulowane oraz podgrzewane elektrycznie. W obszarze lusterek bocznych zabudowanie 
kamer obserwujących przestrzeń w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy tzw. „kamery lusterkowe” 

19. Układ sygnalizacji dźwiękowej 

Układ sygnalizacji dźwiękowej powinien być zgodny z kartą UIC 644. Należy zadbać o skuteczne wyciszenie 
wnętrza pojazdu celem eliminacji nadmiernego hałasu w momencie użycia syren. Syreny dźwiękowe muszą być 
zabezpieczone przed zapychaniem śniegiem oraz liśćmi. 

Dodatkowo automatyczne załączanie syreny dźwiękowej po zadaniu hamowania nagłego przez maszynistę 
z możliwością wyłączenia sygnału dodatkowym przyciskiem. 

20. 
Wymagania pożarowe dot. 
materiałów wyposażenia 

Wymagania według zakresu zastosowania 

 

 Pomieszczenia dla pasażerów 

L.p. Nazwa Opis 

1. 
Poziom hałasu      wewnątrz 
pojazdu oraz hałasu 
emitowanego na zewnątrz 

Poziom hałasu w przedziale pasażerskim w czasie jazdy ≤ 70 dB. 

Poziom hałasu w kabinie maszynisty w zakresie prędkości  0÷250km/h ≤ 78 dB. 

Poziom hałasu emitowanego na zewnątrz: stacjonarny ≤ 80 dB; ruszania ≤ 91 dB  
(w zależności od mocy silnika); przejazdu z prędk. 80 km/h ≤ 80 dB. Warunki pomiaru: 7,5 m od osi toru; 1,2 m 
nad niwelatą  główki szyny. Szczegóły i warunki pomiaru wg TSI Hałas. 

2. Poziom drgań Zgodny z UIC 513 (wskaźniki komfortu jazdy) oraz  PN-N-01354:1991. 

3. Oświetlenie wnętrza 

Zgodne z normą PN-EN 13272:2012. Zastosować, energooszczędną technikę LED i łatwy dostęp do mycia opraw 
oświetleniowych. 

Zamawiający wymaga zastosowania ciepłej barwy światła.  

4. Układ wnętrza 
Jednoprzestrzenny, z zastosowaniem szklanych lub częściowo szklanych wiatrołapów przy każdym z wejść do 
pojazdu. 
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5. Wykładzina ścian 

Gładka, nie powodująca refleksów świetlnych odporna na zabrudzenia, łatwa do usuwania naklejek, gumy do żucia, 
napisów długopisami i sprayem itp. o konstrukcji umożliwiającej mycie wodą ze środkami usuwającymi brud wraz 
z podaniem nazw środków czyszczących. Wykładzina musi odpowiadać przepisom karty UIC oraz normy 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

6. 
Przewożenie osób na wózkach 
inwalidzkich 

Dwie osoby w SZT zgodnie z TSI PRM. 

SZT powinien być wyposażony w  składany pomost, obsługiwany przez obsługę pociągu, umożliwiający wejście 
i wyjście z pojazdu osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Obsługa pomostu nie powinna wymagać 
zaangażowania nie więcej niż jednej osoby. 

Złożone urządzenie powinno być jak najmniejsze, aby nie zajmowało miejsca w pociągu. 

Urządzenie powinno zapewniać prawidłowe działanie przy obciążeniu do 350 kg. 

Podłoga urządzenia powinna być wykonana z powłoki antypoślizgowej. 

7. 
Wydzielona przestrzeń 
bagażowa, przewóz wózków 
inwalidzkich i rowerów 

Półki bagażowe nad siedzeniami stałymi po obu stronach SZT na całej długości pojazdu. Wysokość mocowania 
półki nad podłogą zgodna z UIC 562. 

Dwa wózki inwalidzkie, w członie w którym zostanie zabudowana toaleta; ilość miejsc na rowery minimum 4 szt.. 

Dodatkowo zamontować szafki na rzeczy osobiste dla pracowników drużyn konduktorskich. Szafki zamontować na 
obu końcach pojazdu, za kabiną maszynisty, na półce podsufitowej. Szafkę wyposażyć wewnątrz w gniazdko 230 
V AC 50Hz,  wyposażyć w zamek oraz odpowiednie oznaczenia.  

8. Wieszaki ubraniowe 
Wieszaki na ubrania przy każdej parze foteli (podwójne) i siedzeniach pojedynczych zamontować w taki sposób 
aby ubrania wisiały przy oparciach siedzeń i na ścianach. 

9. 
Szerokość przejścia między 
siedzeniami 

min 600 mm 

10. 

Fotele w części pasażerskiej 
(stałe miejsca siedzące) 

 

 

Komfort siedzeń wg karty UIC 567. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zagłówki siedzeń wyprofilowane. 

Siedzenia półmiękkie pokryte sprężystą tkaniną odporną na zabrudzenia i łatwą w utrzymaniu czystości. 

Podłokietnik stały od strony okna. 

Podłokietnik ruchomy od strony korytarza. 

Od strony przejścia fotele zaopatrzyć w uchwyty dla osób stojących. 

Podokienny stolik pomiędzy siedzeniami zwróconymi do siebie oraz uchylny stolik w oparciach siedzeń 
szeregowych. 

Łatwy dostęp dla urządzeń czyszczenia wnętrza pociągu. 
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Każda para foteli musi być wyposażona w 1 bezpieczne gniazdo (bez klapkowe) 230V do podłączenia np. 
notebooka lub zasilacza telefonu komórkowego.  Działanie gniazd 230V powinno być uzależnione od aktywnego 
ładowania baterii akumulatorów pojazdu. 

Fotele muszą odpowiadać przepisom karty UIC oraz normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

11. Układ siedzeń 

Układ 2 + 2 w rzędzie, uwzględniający ustawienie naprzeciwko i szeregowo, dopuszcza się siedzenia montowane 
poprzecznie do kierunku jazdy w ramach limitu dla miejsc odchylnych / składanych, dopuszcza się ich montaż w 
strefie wejścia do pojazdu. Dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich, wg TSI PRM. 
10% wszystkich miejsc dla uprzywilejowanych wg TSI PRM, 

Przejście środkowe o szerokości nie mniejszej niż 600 mm. 

Układ foteli nie może istotnie i trwale uniemożliwiać pracownikom obsługi użytkownika pojazdu dostępu do szaf 
wewnętrznych pojazdu, w których zlokalizowano sterowniki i dyski pamięci rejestratora danych i monitoringu 
wewnętrznego i zewnętrznego. Jednocześnie musi utrudniać dostęp do nich osobom postronnym. 

12. Półki bagażowe 

Wg karty UIC 562. 

Po obu stronach przedziału nad oknami. 

Miejsce na bagaż pomiędzy oparciami siedzeń zwróconymi tyłem do siebie  

13. Stoliki Stoliki montowane przy układzie siedzeń „na przeciwko siebie”,  

14. Układ wentylacji, ogrzewania 

Wg propozycji Wykonawcy spełniający wymagania  TSI w tym zakresie. Zastosować przedziałowe czujniki 
temperatury umieszczone w odpowiednich osłonach, rozmieszczenie czujników ma gwarantować  równomierny 
rozkład temperatury w całym SZT.  

System wentylacji musi utrzymywać poziom CO2 wewnątrz pojazdu poniżej wartości dopuszczalnych, (określonych 
w obowiązujących przepisach normatywnych). 

15. 
Integracja systemów 
ogrzewania i klimatyzacji 

Układ klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany i sterowany automatycznie. 
Zastosować filtry wielokrotnego użytku. 
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16. 
Układ klimatyzacji przedziału 

pasażerskiego 

Spełniający wymagania norm i zapewniający szybkie ochładzanie wnętrza pojazdu. 

Układ kanałów do schładzania wnętrza pojazdu powinien posiadać budowę powodującą, że różnica temperatur 
pomiędzy centralnym wylotem schłodzonego powietrza a ostatnim z kanałów nie może być większa niż 2oC. 
Wymagana maksymalnie duża liczba nawiewów, która zminimalizuje siłę zimnego powietrza w części pasażerskiej 
pojazdu bezpośrednio pod nawiewem. Układ kanałów do schładzania wnętrza pojazdu nie powinien generować 
nadmiernego hałasu (≤ 70 dB). 

Zamawiający wymaga, aby ze względów serwisowych klimatyzacja w kabinie maszynisty i przedziałach 
pasażerskich dostarczał ten sam producent. 

17. Wnętrze pojazdu Projekt aranżacji wnętrza do uzgodnienia  z Zamawiającym  

Przedział WC 

L.p. Nazwa Opis 

1. Liczba toalet 
Jedna toaleta na pojazd wg karty UIC 563 z przystosowaniem jej dla osób na wózkach inwalidzkich i z możliwością 
przewijania niemowląt wg TSI PRM. 

2. Wyposażenie toalety 

Układ sanitarny zamknięty zgodnie z UIC 563, przystosowany do obsługi osób na wózkach inwalidzkich oraz 
z możliwością przewijania niemowląt wg TSI PRM. 

Pojemniki na ręczniki papierowe do rąk. 

Manualny dozownik mydła w płynie. 

Lustro pokryte powłoką zabezpieczającą przed porysowaniem. 

Kran wyposażony w urządzenie limitujące wypływ wody  

Kosz na śmieci oznakowany i zamontowany w ścianie. 

Urządzenia WC i umywalka ze stali nierdzewnej. Deska sedesowa wykonana z stali nierdzewnej, wolno opadająca. 

Podłoga w toalecie w systemie wannowym z wyłożeniem antypoślizgowym. 

Zastosować w każdym członie sygnalizację zajętości WC. 

W kabinie maszynisty zastosować sygnał alarmu z kabiny WC oraz blokadę w przypadku awarii lub zapełnienia 
zbiornika. 

Na ścianie przedziału WC zamontować wieszak na ubrania. 
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3. Drzwi toalety 
Drzwi toalety - przesuwne - otwierane automatycznie  z możliwością odblokowywania z zewnątrz w przypadku 
uszkodzenia zamka. Zastosować ręczne blokowanie drzwi od wewnątrz oznaczone wyraźnie piktogramami. 

4. 
Pojemność zbiornika wody / 
fikali (dla 1 toalety) 

Min 250/500 l. 

Zbiornik wraz z przewodami wodnymi izolowany termicznie z podgrzewaniem w sposób umożliwiający korzystanie 
z instalacji przez cały rok. Dodatkowo izolacja termiczna powinna uniemożliwiać zamrożenie wody w układzie 
podczas postoju nieczynnego pojazdu przez 24 godziny przy temperaturze -10°C, dopuszcza się również realizację 
poprzez system spuszczenia wody na torowisko. Należy zapewnić łatwy dostęp do zaworów odwadniających cały 
system. 

5. Oświetlenie WC Oświetlenie przedziału WC niezależne od załączonego oświetlenia w przedziale pasażerskim 

6. 
Instalacja wodno-sanitarna 
WC 

Wszystkie elementy instalacji wodnej i sanitarnej (odfekalniania) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub 
innych materiałów odpornych na korozję, erozję czy innego rodzaju destrukcyjne oddziaływanie na nie fukali albo 
środków chemicznych zalecanych do  ich pielęgnacji i utrzymania.  

7. Okno WC 
Okno powinno być wykonane ze szkła matowego, wyposażonego w przezroczystą część w górnej części 
o powierzchni ok. 5cm x 10cm. 

 

 

Drzwi i okna 

L.p. Nazwa Opis 

1. Układ drzwi 
W każdym z członów pojazdu po jednych drzwiach na stronę pojazdu. Drzwi powinny być usytuowane w części 
niskopodłogowej. 

2. 
Drzwi wejściowe 
(zewnętrzne) 

Drzwi odskokowo – przesuwne o prześwicie nie mniejszym niż 1300 mm. 

Przy drzwiach zabudowane kurtyny powietrzne – system działania do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Zamawiający wymaga wyposażenia osłony mechanizmu otwierania drzwi (klapa rewizyjna) w układ blokujący osłonę 
w pozycji jej otwarcia. 
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3. 
Otwieranie/ 

zamykanie drzwi 

Automatyczne ze sterowaniem za pomocą podświetlonych przycisków umieszczonych w drzwiach, z blokadą automatyczną 
po przekroczeniu prędkości 5 km/godz. 

Odblokowanie, otwieranie i zamykanie sterowane z pulpitu maszynisty oraz po zainicjowaniu otwarcia przez pasażera 
(przyciskiem na zewnątrz lub wewnątrz członu pojazdu) po uprzednim wydaniu zezwolenia na otwarcie przez maszynistę 
(zezwolenie winno być sygnalizowane podświetleniem przycisków), z możliwością indywidualnego zniesienia blokady przez 
pasażera w sytuacji awaryjnej. 

Możliwość żądania otwarcia drzwi przez pasażera przyciskiem wewnątrz przed wydaniem przez maszynistę zezwolenia na 
ich otwarcie. W tym przypadku przycisk powinien się podświetlić w momencie jego wciśnięcia i pozostać w tym stanie do 
czasu otwarcia drzwi. 

Drzwi winny samoczynnie otworzyć się przy natrafieniu na przeszkodę i ponownie zamknąć. 

Po wejściu pasażera drzwi powinny się automatycznie zamknąć. W przypadku awarii, braku zasilania elektrycznego drzwi 
pozostają w stanie zamkniętym i są odryglowane mechanicznie wraz z generowaniem sygnału ostrzegawczego w kabinie 
maszynisty i  przedsionku. 

Sterowanie modułem napędowym drzwi odbywać się powinno za pomocą sterownika programowalnego podłączonego do 
magistrali cyfrowej. Sterowniki programowalne drzwi powinny być zaopatrzone w indywidualne niestabilne przyciski 
resetowania lub centralny przycisk znajdujący się w kabinach maszynisty lub szafach elektrycznych przykabinowych. 
Dodatkowo mechaniczne ryglowanie drzwi (drzwi wyłączone z eksploatacji) musi skutkować ich automatycznym 
wyłączeniem z systemu sterowania (izolacja z obwodów zabezpieczeń). 

Łączny czas cyklu zamykania i otwierania drzwi wraz z wysunięciem i schowaniem stopnia należy uzgodnić 
z Zamawiającym, o ile strony nie ustalą inaczej max. czas otwierania 4 sekundy, zamykania 4 sekundy. 

4. 
Układ okien 
(przedziału) 

W oknach przedziałów pasażerskich stosować szyby podwójne, ze szkła bezpiecznego. w każdej wydzielonej przestrzeni 
pasażerskiej należy przewidzieć i odpowiednio oznaczyć przynajmniej jedno okno na stronę SZT pełniące rolę wyjścia 
bezpieczeństwa. 

Wymaga się w przedziałach pasażerskich szyb przyciemnionych. Stopień przyciemnienia szyb do uzgodnienia z 
Zamawiającym.  

Minimum 2 okna/człon wykonane jako uchylne. Część uchylna powinna stanowić minimum 20% wysokości okna. Okna 
muszą być wykonane zgodnie z UIC 560 pkt. 7.3, z szybami zespolonymi (pakietowe). Okna pasażerskie montowane przez 
przykręcanie do konstrukcji pudła na uszczelce spełniającej wymogi dotyczące palności, dymności i toksyczności – do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

Okna uchylne zamykane na klucz konduktorski od wnętrza pojazdu z możliwością pełnego ich otwarcia. 

Na oknach uchylnych umieścić naklejkę o treści "Pojazd wyposażony w klimatyzację, urządzenia pracują wydajnie przy 
zamkniętym oknie". 

5. Szyba czołowa 
Ogrzewana elektrycznie, zgodna z PN-EN 15152:2007 oraz UIC 651. 

Szyba nie może posiadać żadnych widocznych skaz lub załamań widoku obrazu na całej powierzchni. 
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6. 
Wyposażenie 
dodatkowe szyb 
czołowych 

Ogrzewanie elektryczne szyby czołowej w obszarze czynnym pola widzenia maszynisty. 

Spryskiwacz i wycieraczka szyby czołowej programowalna (kilka biegów i spowolnień), Zamawiający dopuszcza układ 
dwóch wycieraczek szyby czołowej. 

Zbiorniki płynu spryskiwacze zabudowane pod kabiną maszynisty z łatwym dostępem umożliwiającym uzupełnienie płynu. 

Wymaga się niezwłocznego czasu reakcji po uruchomieniu wycieraczki. 

Pozycja krańcowa wycieraczki nie może znajdować się w czynnym polu widzenia maszynisty  

Wymaga się w kabinie maszynisty szyb przyciemnionych o przepuszczalności nie mniejszej niż 75%. 

Wymaga się zastosowania rolety szyby czołowej. 

 

Kabina maszynisty 

L.p. Nazwa Opis 

1. 

Kabina maszynisty 
z koniecznością 
zachowania 
biernego 
bezpieczeństwa 

 

Zgodna z PN-EN 14813-1+A1:2011, spełniająca wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii określonej w PN-K-
11001:1990, PN-EN 30326-1:2000/A2:2012,ORE B153 oraz kartach UIC 651, UIC 555, UIC 617-3 i innych właściwych 
rozporządzeń. 

Fotel maszynisty obrotowy z mechanizmem odskokowym, z podłokietnikami zapewniający szybką i sprawną ewakuację, 
z regulacją oparcia i przesuwu, wyposażony w urządzenia umożliwiające dopasowanie parametrów do ciężaru 
maszynisty, zapewniający stabilność i wysoki komfort pracy. 

W kabinie powinno znajdować się dodatkowe miejsce siedzące dla pracownika upoważnionego  

W kabinie maszynisty pojazdu, w którym szafa elektryczna znajduje się między kabiną maszynisty a przedziałem 
pasażerskim drzwi boczne muszą stanowić drogę ewakuacji dla personelu z kabiny maszynisty. 

Szyby boczne kabiny przyciemnić folią ograniczającą dopływ światła. 

Zastosować ruchome osłony przeciwsłoneczne na szybie czołowej oraz szybach bocznych. 

Materiały obicia foteli maszynisty – o trwałości jak dla foteli w części pasażerskiej. 

Rozmieszczenie i funkcjonowanie urządzeń na pulpicie zgodnie z kartą UIC 612-0. 

Należy zabudować nowoczesne ergonomiczne pulpity maszynisty. 

Wykonawca przedstawi projekt rozmieszczenia elementów sterowania i kontroli pojazdu zabudowanych na pulpicie. 

Urządzenia zabudowane na pulpicie powinny umożliwiać kontrolę poziomu paliwa, poziomu płynu chłodzącego, poziomu 
oleju silnikowego, temperaturę podstawowych podzespołów układu napędowego, ładowania baterii akumulatorów (bez 
względu na otwartą zakładkę z podaniem pojazdu i członu gdzie nastąpiła usterka). 

Obsługa CA oraz SHP (kasowanie) powinno odbywać się z pulpitu (strona lewa) oraz przycisku nożnego zabudowanego 
na podnóżku. 

2. Stanowisko Wymagane stanowisko maszynisty- w osi pojazdu. 
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maszynisty Fotele muszą odpowiadać przepisom UIC oraz normie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

3. 

Wymagania 
dodatkowe 
dotyczące kabiny 
maszynisty 

Zamawiający wymaga możliwość regulacji jasności wszystkich ekranów ciekłokrystalicznych zabudowanych w kabinie 
maszynisty. 

Zamawiający wymaga dodatkowego wyciszenia kabiny maszynisty i składu pociągu w miejscu umiejscowienia wózków.  

Każdą kabinę wyposażyć w otwartą wnękę ubraniową z wieszakami i półkami. 

Wyposażyć kabiny maszynistów w czajniki elektryczne bezprzewodowe i stałe miejsce ich mocowania wraz z gniazdem 
elektrycznym o napięciu 230V. 

Zastosować zabudowany klips na dokumenty, uchwyty na szklankę dla obsługi trakcyjnej. 

Mikrofon do wygłaszania komunikatów w systemie rozgłoszeniowym Pojazdu (aktywność sygnalizowana sygnałem 
świetlnym przy mikrofonie) 

4. 
Drzwi kabiny 
maszynisty 

Zewnętrzne drzwi wejściowe do kabiny maszynisty z lewej i prawej strony z możliwością ich otwarcia i zamknięcia z zewnątrz 
z poziomu główki szyny (każde drzwi powinny posiadać dwa zamki z sobą zsynchronizowane). Zamki drzwi zewnętrznych 
z jednakowym wzorem klucza dla obu kabin – dla każdego z pojazdów różne.  

Drzwi wewnętrzne do kabiny z listwą „antypaniczną” od strony kabiny maszynisty z szybą do połowy wysokości drzwi patrząc 
od góry, w wykonaniu eliminującym efekt refleksów świetlnych. Drzwi do kabiny muszą być zabezpieczone przed dostępem 
osób nieuprawnionych z zewnątrz kabiny. Zamki patentowe do drzwi kabin maszynisty z jednakowym dla wszystkich 
pojazdów wzorem klucza. Zamawiający wymaga możliwość otwarcia drzwi wejściowych od strony kabiny przy użyciu listwy 
antypanicznej w przypadku ich zamknięcia na zamek patentowy od strony przedziału pasażerskiego. Taki sam klucz do 
wszystkich kabin. 

5. 
Układ klimatyzacji 
kabin maszynisty 

Wydzielony, spełniający wymagania wg PN-EN 14813-1+A1:2011.  

Parametry komfortu klimatyzacji kabiny maszynisty wg PN-EN 14813-1+A1:2011. System ręczno-automatyczny dający 
maszyniście możliwość sterowania temperaturą. Obligatoryjnie zastosować nawiew na szybę przednią i szyby boczne. 
Zastosować dodatkowe wytłumienie kabiny i zminimalizować szum wentylatorów. 



Strona 33 z 53 

6. 
Radiotelefon 
nadawczo 
odbiorczy 

Zabudowany radiotelefon musi współpracować z systemem radio – stop zgodnie z kartą UIC 751-1 oraz UIC 751-2. 
Radiotelefon musi posiadać awaryjne zasilanie z baterii akumulatorów. Radiotelefon powinien być tak usytuowany, aby jego 
obsługa była możliwa z pozycji siedzącej oraz dodatkowo rejestrował i archiwizował rozmowy przeprowadzone przez 
maszynistę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie umożliwiające odtworzenie zapisów zarejestrowanych 
rozmów. Menu powinno być w języku polskim. 

7. 

Kabinowy system 
rejestracji 
parametrów pracy 
maszynisty 

Pokładowy system rejestracji parametrów pracy pojazdu – rejestrator z cyfrowym pomiarem i archiwizacją parametrów 
bezpieczeństwa oraz stanu i parametrów pracy ważnych urządzeń. Wspomagający wykrywanie i określanie przyczyn awarii 
z funkcją samokontroli, wykrywanie błędów i uszkodzeń. Podstawowe informacje zawarte w danych rejestrowanych przez 
system: 

a) parametry jazdy wskazywane (na manometrach, kontrolkach i wskaźnikach), 

b) czynności maszynisty mające związek z prowadzeniem pojazdu 

c) dane z systemu kontroli ruchu 

d) praca systemu napędowego 

e) praca układu hamulcowego 

f) praca układu pneumatycznego 

g) praca systemu bezpieczeństwa 

h) praca obwodów pomocniczych, np. napięcia baterii 

i) stan drzwi pasażerskich 

j) inne dane związane z bezpieczeństwem. 

8. Prędkościomierz 

 

Prędkościomierz powinien dokonywać pomiaru z błędem nie większym niż +/- 1km/h. 

 

Układ napędowy 

L.p. Nazwa Opis 

1. Silniki spalinowe 

Dwa silniki spalinowe o mocy min. 380 kW każdy, napędzające osie w wózkach skrajnych:  

1. wysokoprężne, doładowane o wtrysku bezpośrednim i chłodzone cieczą, zintegrowane ze skrzynią biegów, generatorem 
i napędami pomocniczymi jako zespół napędowy,  

2. wylot spalin z silnika spalinowego wyprowadzony ponad dach pojazdu.  
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2. 
Moc znamionowa 
silnika spalinowego  

Gwarantująca osiągnięcie i utrzymanie przez pojazd prędkości eksploatacyjnej 80 km/h na wzniesieniu 12‰. 

3. Emisja spalin 
Spełnienie wymagań dotyczących składu spalin zgodnie z Euro IIIB, zgodnie z Dyrektywą UE EC 2004/26 oraz kartą UIC 
624. 

4. 
Pojemność 
zbiorników paliwa 

Zapewniające przebieg min 800 km przy równoczesnej 24 godzinnej pracy agregatu ogrzewczego.  

5. Zbiorniki paliwa 

Dwa zbiorniki paliwa (po jednym na członie) wyposażone we wskaźnik poziomu paliwa z możliwością odczytu z kabiny 
maszynisty (zabudowany czujnik paliwa oraz możliwość założenia plomby na wlewach paliwa). Pojazd powinien być 
wyposażony w system informujący maszynistę o stanie zużycia paliwa, a na pulpicie maszynisty powinna być informacja 
o ilości paliwa w zbiornikach i braku wystarczającego poziomu płynu chłodzącego. 

6. 
Bateria 
akumulatorów 

Akumulatory z możliwością ładowania z sieci zewnętrznej 230V bez wyjmowania z pojazdu. Zamawiający wymaga 
dostarczenia przewodu zasilania zewnętrznego o długości minimum 20m wraz z systemem zwijania zabudowanym na stałe 
na zewnątrz pojazdu. 

Pojemność akumulatora w przypadku awarii zasilania głównego musi zapewnić: oświetlenie awaryjne, pracę radiotelefonu 
oraz niezbędnych urządzeń wg TSI Loc&Pass Dodatkowo należy zabudować system ładowania baterii umożliwiający 
ładowanie mocno lub całkowicie rozładowanych baterii.  Na pulpicie maszynisty powinna być zabudowana dodatkowa 
kontrolka sygnalizująca brak ładowania baterii.  

 

7. 
Układ 
przeniesienia 
napędu 

Pojazdy wyposażone w przekładnię hydromechaniczną lub hydrodynamiczną (tego samego rodzaju w każdym Pojeździe)  

 

8.  
Wymagania dla 
układu ogrzewania 

1. Ogrzewanie pomieszczeń pasażerskich podczas jazdy i postoju.  
2. Pojazd wyposażony w autonomiczny układ ogrzewania, tzw. ogrzewanie postojowe, pracujący bez konieczności 
uruchomienia silnika spalinowego. Układ powinien jednocześnie posiadać funkcję podgrzania silnika spalinowego.  
3. Wodne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – z układu chłodzenia silnika spalinowego.  
4. Praca w cyklu automatycznym ze zmienną wydajnością cieplną zależną od warunków klimatycznych. 

 

Układ hamulcowy 

L.p. Nazwa Opis 
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1. Układ hamulcowy  

Pneumatyczny hamulec samoczynny.  

System hamulca wg karty UIC 540. Jednorodny, wyposażony w układ przeciwpoślizgowy.  

Mechaniczne elementy wykonawcze - hamulce tarczowe działające na tarcze kół, okładziny cierne nie zawierające azbestu, 
tarcze hamulcowe dzielone.  

Droga hamowania służbowego wg karty UIC544-1- nie więcej niż 700 m od Vmax.  

Opóźnienie hamowania nagłego - max. 1,2 m/s2.  

Hamulce bezpieczeństwa: rączka hamulca w każdej wydzielonej części przedziału pasażerskiego oraz hamulec awaryjny 
w każdej kabinie maszynisty z możliwością uruchomienia przez maszynistę bez konieczności wstawania z fotela. Kształt 
rączki charakterystyczny eliminujący możliwość pomyłki z inną dźwignią.  

Pojazd musi być wyposażony w urządzenie pozwalające na dokonanie przez maszynistę uproszczonej próby hamulca 
z kabiny maszynisty. W przypadku zastosowania magnetycznego hamulca szynowego należy umożliwić możliwość 
sprawdzenia stanu hamulca (w tym opuszczenia i podnoszenia płozy) z kabiny maszynisty. 

Kurki końcowe wg karty UIC 541-1.  

Urządzenia przeciwpoślizgowe: utrzymywanie poślizgu w optymalnym zakresie przyczepności podczas rozruchu 
i hamowania w każdych warunkach eksploatacyjnych. 

Zawory muszą umożliwiać odcięcie zasilania powietrzem cylindrów hamulcowych (w przypadku odcięcia jednostki 
hamulcowej). 

 Rejestracja stanu urządzeń przeciwpoślizgowych oraz zadziałania ABS i ASR  

2. Hamulec postojowy Sprężynowy 

3. 

Maksymalne 
pochylenie toru, na 

którym pociąg 
powinien być 
utrzymany 

w spoczynku 

40‰ 
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4. 
Układ wytwarzania 
sprężonego 
powietrza  

Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy sprężarki śrubowej lub tłokowej.  

Dodatkowe warunki:  

 temperatura pracy: od -25 do +40 stopni Celsjusza,  

 wydajność – zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy agregatu zapewniająca zasilanie sprężonym powietrzem 
w każdych warunkach normalnej pracy,  

 ilość agregatów w pojeździe: dopuszcza się jeden agregat sprężarkowy. 

 jakość wytwarzanego powietrza: ISO 8573-1 klasa jakości min. 3. poprzez zastosowanie osuszaczy. 

  Inne wymagania 

L.p. Nazwa Opis 

1. 

System 
utrzymywania 

stałej prędkości 
(Tempomat) 

Obligatoryjny (Zamawiający wymaga, aby zastosowany tempomat miał możliwość zablokowania i utrzymania uzyskanej 
prędkości w danej chwili z dokładnością do 1 km/h). Wymagana regulacja prędkości – ciągła. Dodatkowa funkcja tempomatu 
– zadawanie prędkości manewrowej 1 - 5 km/h. 

2. 
Przesyłanie danych 
- diagnostyka 

Zastosować moduły do przesyłania danych diagnostycznych z SZT do stacjonarnych komputerów Zamawiającego za 
pomocą  GSM lub GPRS lub SAT. 

3. Trakcja wielokrotna 
Min dwa SZT z pełną kontrolą pracy pojazdów – w dowolnej konfiguracji pojazdów. Trakcja wielokrotna wymagana 
w przypadku dowolnego układu połączenia pojazdów. 

4. 
Diagnostyka 
systemu 
sterowania 

Obligatoryjna, dodatkowo  panel/monitor wskazujący parametry związane z jazdą w systemie eco-driving, tj. chwilowe 
całkowite zużycie paliwa, wyposażony w ekran o przekątnej min 10” (Zamawiający dopuszcza integrację z panelem - 
terminalem maszynisty) 

5. 
SHP, łączność 
radiowa, radiostop 

Pojazd musi być wyposażony w pokładowe komponenty polskich systemów łączności radiowej i bezpiecznej kontroli jazdy, 
opisane w załączniku B do TSI CCS odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego 
systemu kolei konwencjonalnych (TSI CCS), w tym: 

- system SHP; 

- system radiowy PKP wg ustaleń z Zamawiającym. 

Wymagany generator: EDA 3000. 

6. Czuwak aktywny Według karty UIC 641. 
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7. 
Łączność 
wewnętrzna 

Wg wymagań karty UIC 556 

8. 
System informacji 
pasażerskiej 

Pojazd musi być wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej z wewnętrznymi monitorami LCD i 
zewnętrznymi tablicami LED. Informacje wyświetlane wewnątrz SZT muszą być widoczne dla min 80% podróżnych 
siedzących. System ten musi być wyposażony w kompatybilne urządzenia, które za pomocą pokładowej sieci Ethernet 
(SPEth) będą przekazywać naprzemiennie informacje pasażerskie Zamawiającego wraz z informacjami pasażerskimi 
generowanymi przez systemy innych przewoźników transportu publicznego (w tym ZTM) o ile są stosowane. System 
informacji pasażerskiej musi bazować na urządzeniach systemu lokalizacji pojazdu SLP i zabudowanego w pojeździe 
wspólnego modułu GSM do transmisji danych. W przypadku awarii w/w urządzeń zarządzanie SIP musi odbywać się 
przez maszynistę. Wykonawca zobowiązany jest do pierwszego uruchomienia systemu, konfiguracji, przeszkolenia 
Zamawiającego z działania, dostosowywania do współpracy z innymi operatorami komunikacji publicznej (w tym ZTM) 
w rejonach gdzie przewidziane jest kursowanie pociągów w przypadku, gdy systemy takie są stosowane. 

I) Wymagania szczególne dla systemu informacji pasażerskiej: 
1. Budowa bazująca na połączeniu poszczególnych systemów i urządzeń za pomocą pokładowej sieci Ethernet. 
2. Sterownik informacji pasażerskiej ma przesyłać do serwerów Użytkownika: numer i serię wersji oprogramowania 

własnego, numer identyfikacyjny taboru (TID), ramkę GPS w standardzie NMEA, informację o wersji załadowanego w 
bankach podstawowym i zapasowym rozkładzie jazdy, informacje o aktualnie wybranym rozkładzie jazdy (nr SKRJ),  
informację o logowaniu maszynisty (nr/ID), informację o wersji załadowanych reklam.  

3. Regulacja wzmocnienia komunikatów głosowych – dokonywana w jednym miejscu w pojeździe i realizująca identyczne 
poziomy głośności we wszystkich członach pojazdu, także w trakcji wielokrotnej.  

4. Ramka NMEA wystawiona bezpośrednio do bazy danych Zamawiającego (sposób transmisji np. Web service 
uzgodniony z Użytkownikiem). 

5. Wybór realizowanej trasy na sterowniku/komputerze panelowym zintegrowany z wyborem numeru SKRJ z poziomu 
rozkładu jazdy. Wybranie danego nr SKRJ ma być wartością inicjującą informację pasażerską (tj. wyświetlania na 
tablicach LED i LCD), uruchomienia komunikatów głosowych oraz wyświetlania na sterowniku/komputerze w kabinie 
maszynisty służbowego rozkładu jazdy ze wskazaniem aktualnej pozycji pojazdu. 

6. Automatyczne rozpoznawanie stacji za pośrednictwem systemu lokalizacji pojazdu (SLP). 
7. Automatyczne zapowiedzi wizualne oraz dźwiękowe następnych stacji synchronizowane  z pozycją GPS i modułem 

drogi. 
8. Sterowanie systemem poprzez komputer panelowy (pozbawiony klawiatury) z kolorowym ekranem dotykowym o 

wymiarach minimum 10,4" oraz rozdzielczości 1024 x 768 i proporcjach 4:3, odporność na zarysowywanie ekranu – 7 w 
skali Mohsa lub lepsza.  

9. Sterowanie systemem – w czynnej kabinie maszynisty w trybie MASTER, obejmujące swoim działaniem pozostałe 
pojazdy w trakcji wielokrotnej. Sterowniki w pozostałych kabinach – z zasilaniem, aktywne w trybie SLAVE. System ma 
działać w oparciu o dwa sterowniki/komputery panelowe  które jednocześnie spełniają rolę paneli maszynisty zachowując 
hierarchię (master/slave) 
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10. Sterowanie systemem – automatyczne – przez system dynamicznego rozkładu jazdy (system informacji pasażerskiej 
powinien wyświetlić wymagane informacje bezpośrednio po wybraniu przez maszynistę numeru SKRJ danego pociągu) 
oraz manualnie – poprzez możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu i wyświetlenia ich na tablicach informacyjnych. 

11. Ekran z czujnikiem intensywności oświetlenia dostosowujący jasność ekranu do panujących warunków automatycznie i 
ręcznie. 

12. Logowanie do systemu SIP – za pomocą loginu i karty RFID (czytnik karty zintegrowany w obudowie sterownika SIP w 
każdej kabinie). Rozwiązanie zapewniające dwupoziomowy dostęp do systemu: eksploatacyjny (dla maszynisty) oraz 
serwisowy (dla obsługi technicznej). 

13. Możliwość ładowania treści i emisji reklam za pomocą sterowników/komputerów SIP, a także ładowania treści i 
wyświetlanie rozkładów jazdy w tym dynamicznych treści innych przewoźników transportu publicznego. 

14. Klasa szczelności dla komputera panelowego z ekranem dotykowym – IP65 (z przodu i z tyłu). 
15. Zgodność z normą PN-EN 50155: 2007/AC:2010. 
16. Transmisja (wymiana) danych pomiędzy urządzeniami przez łącza Ethernet i serwisowe złącze USB zabudowane w 

sterowniku SIP. Aktywacja serwisowego gniazda USB z poziomu oprogramowania sterownika SIP. 
17. Zasilanie w rozkłady jazdy (zgodne z SKRJ) ma pochodzić z serwerów Zamawiającego i działać w trybie całkowicie 

automatycznym (począwszy od pobrania nowych danych RJ z usługi sieciowej Zamawiającego do złożenia tych danych 
w pojazdowym sterowniku SIP) . Transmisja danych ma się odbywać w dwie strony pojazd – serwer, bezprzewodowo na 
terenie Polski za pośrednictwem wspólnego modułu GSM do transmisji danych. 

18. Napięcie zasilania komputera panelowego – według normy PN-EN 50155: 2007/AC:2010. 
19. Możliwość pracy w trakcji wielokrotnej do 3. pojazdów. 
20. Rejestracja zdarzeń na serwerze Użytkownika pojazdów (logowanie, aktualizacja danych, wyświetlenie rozkładu). 
21. Powiązanie funkcji lokalizacji pojazdu za pomocą GPS i ewidencji pracy maszynisty (logowanie). 
22. Wymaga się monitorowania i raportowania do serwera Użytkownika wybranych parametrów diagnostycznych pojazdu 

przy udziale sterownika SIP.  Parametry – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
II)  Wymagany minimalny zakres informacji głosowej i tekstowej realizowanej przez SIP: 

1. Tablice zewnętrzne: wyświetlanie stacji docelowej po wybraniu kursu lub komunikatu specjalnego, np. przejazd 
służbowy 

2.Tablice wewnętrzne i głośniki – informacja o kolejnej stacji po wyjeździe składu z obszaru poprzedniej stacji oraz 
informacja o aktualnej stacji po wjeździe w obszar stacji oraz po zatrzymaniu składu i otwarciu drzwi na stacji. 

3. Możliwość nadania komunikatów specjalnych na żądanie maszynisty. 

4. System powinien w dowolny sposób zakomunikować/zasygnalizować podróżnym wysiadającym z pojazdu stronę 
otwarcia drzwi wyjściowych.  
5. Zakres informacji musi być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 3 stycznia 2013 r. (DZ. U. z 2013 r. poz. 211) w zakresie sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. 
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9. 

Urządzenia 
informacji 
pasażerskiej 
wizualnej 
zewnętrznej -
tablice 
informacyjne 
(kierunkowe) 
zewnętrzne  LED. 

Wymagania szczególne: 

1. Tablice informacyjne kierunkowe –  elektroniczne diodowe LED. 
2. Rozmieszczenie tablic informacyjnych:  

1) dwie tablice czołowe umieszczone centralnie nad szybami czołowymi SZT; 
2) cztery tablice boczne, po dwie na każdej ścianie bocznej w miejscach widocznych. Nie dopuszcza się zabudowy tablic 

za oknem  przedziału pasażerskiego. 
3. Możliwość przewijania tekstu. 
4. Tablice boczne muszą mieć możliwość wyświetlania tekstu w czterech wierszach (w pierwszym wierszu numer i nazwa 

pociągu, w drugim stacja początkowa wielkimi literami, w trzecim stacje pośrednie małymi literami wyświetlane w trybie 
przewijanym, a w czwartym wierszu stacja końcowa pociągu wielkimi literami). 

5. Kolor wyświetlania – bursztynowy (pomarańczowy). 
6.  System wyświetlania  informacji ma umożliwiać pracę systemu informacji zewnętrznej w przypadku uszkodzenia 

systemu informacji wewnętrznej i odwrotnie.  
 

10. 

Urządzenia 
informacji 

pasażerskiej 
wizualnej 

wewnętrznej i 
informacje 

przekazywane na  
wewnętrzne tablice 
informacyjne LCD 
pierwszego typu 

Konstrukcja monitorów powinna być dostosowana do wnętrza pojazdu. Powinna być zachowana ciągłość prezentacji, 
informacje na odrębnych monitorach powinny być ze sobą zsynchronizowane.   
1. System informacji wizualnej sprzężony z systemem informacji audio. 
2. W każdym przedsionku, nad wejściem do przedziału pasażerskiego, zamontować minimum po jednej tablicy LCD 

informacyjnej kierunkowej wraz  z okablowaniem.  
3. Wymagania dla tablic: 

1) przekątna ekranu - 38”; 
2) rozdzielczość - 1920x502; 
3)  obudowa wandaloodporna o rozmiarze nie przekraczającym 1040mm / 335mm / 85mm (długość/wysokość/grubość); 
4) szyba – pancerna typu P4; 
5) możliwość wyświetlania: 

-przebieg trasy,  
-rodzaj i numeru pociągu,   
-temperatura, 
-stacja docelowa pociągu, 
-następny punkt przystankowy, 
-planowy czas przyjazdu (wg rozkładu jazdy), 
-aktualny czas, 
-informacje dotyczące możliwości przesiadkowych na poziomie generowanym przez systemy innych przewoźników 

transportu publicznego (w tym ZTM) o ile są stosowane (np. przesiadki do komunikacji miejskiej), 
-aktualna prędkość, 
-nazwa przewoźnika. 
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6) możliwość wyświetlania nagłych komunikatów, nadawanych poprzez system wewnętrzny Użytkownika pojazdów z 
centrum dyspozytorskiego (sposób i protokoły transmisji danych wg uzgodnienia z Zamawiającym). 

4. System wyświetlania  informacji ma umożliwiający pracę systemu informacji wewnętrznej w przypadku uszkodzenia 
systemu informacji zewnętrznej i odwrotnie. 

 

11. 

Emisja reklam na 
tablicach 
informacyjnych 
wewnętrznych LCD 
drugiego typu 

Konstrukcja monitorów powinna być dostosowana do wnętrza pojazdu. Powinna być zachowana ciągłość prezentacji 
informacje na odrębnych monitorach powinny być ze sobą zsynchronizowane.   

1. W każdym przedziale pasażerskim, na ścianie kabiny maszynisty od strony pasażerskiej,  zabudować po minimum 
jednym monitorze reklamowym LCD wraz   z okablowaniem.  

2. Wymagania dla monitorów: 
1) przekątna ekranu – 22”; 
2) minimalna rozdzielczość – 1920x1080 (HD); 
3) obudowa – wandaloodporna; 
4) szyba – pancerna typu P4; 
5)   możliwość odtwarzania plików w formacie AVI, MP4 (z kodowaniem H.264), JPG, JPEG, PNG. Tablice mają być 

przygotowane (programowo i sprzętowo) w taki sposób aby umożliwiały odtwarzanie wymaganych plików.  
6)  Tablice maja być podłączone do systemu pokładowej sieci Ethernet (SPEth) 

Zamawiający wymaga aby materiał reklamowy wgrywany był za pośrednictwem wspólnego modułu GSM do transmisji 
danych oraz jako opcja serwisowa przez złącze USB w sterowniku SIP i rozprowadzany  do monitorów reklamowych poprzez 
sieć Ethernet. 

12. Diagnostyka 

1. Zabudowa systemu umożliwiającego transmisję online do serwera Zamawiającego danych diagnostycznych tj.: 
komunikatów stanów awaryjnych pojazdu w postaci sygnałów analogowych i cyfrowych z kolejowego urządzenia 
rejestrującego i diagnostycznego komputera pokładowego pojazdu wraz z pozycjonowaniem pojazdu w czasie 
rzeczywistym. 

2. System będzie zintegrowany z systemem transmisji danych SIP. 

3. Wymaga się wyposażenia w moduł translacji i transmisji sygnałów CAN po LAN, w tym wystawienia ramek do serwera 
bazodanowego Spółki KW i przekazania dokumentacji odnośnie transmitowanych informacji. Szczegółowe rozwiązania 
– do uzgodnienia z Zamawiającym. 

13. 
Dynamiczny 
rozkład jazdy 

Wymagania sprzętowe dla systemu dynamicznego rozkładu jazdy: 

1. Do obsługi dynamicznego rozkładu jazdy należy wykorzystać: 

1) Zabudowany jako element SIP sterownik/komputer panelowy maszynisty z ekranem dotykowym, montowany w 
kabinach maszynisty, służący do prezentacji maszyniście rozkładu jazdy, o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 1024 x 
768; 

2) Zabudowany system lokalizacji pojazdu (SLP);  

3) Zabudowany moduł GSM do transmisji danych;  
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4) Zabudowaną przy module GSM do transmisji danych zintegrowaną antenę GSM/GPS/WIFI z dopuszczeniami 
(homologowana) do stosowania na spalinowych zespołach trakcyjnych dopuszczonych do ruchu pod siecią 3kV. 

5) Wewnętrzne tablice LCD pierwszego typu służące do wyświetlania informacji przesiadkowych na poziomie 
generowanym przez systemy innych przewoźników transportu publicznego (w tym ZTM) o ile są stosowane. 

6) Łączności poprzez system pokładowej sieci Ethernet (SPEth) 

2. Wymagania funkcjonalne systemu: 

1) Uruchomienia aplikacji na komputerze panelowym maszynisty z ekranem dotykowym, prezentującej dynamiczny 
rozkład jazdy w postaci formatki identycznej jak papierowy służbowy rozkład jazdy; 

2) Automatyczne ( i opcjonalnie ręczne) przewijanie rozkładu jazdy na monitorze komputera panelowego maszynisty 
wg systemu lokalizacji pojazdu (wykorzystując GPS pojazdu i moduł drogi); 

Możliwość prezentowania podróżnym rozkładów jazdy Użytkownika i informacji z systemów innych przewoźników transportu 
publicznego w tym automatyczna ich synchronizacja (w miejscu i czasie) i aktualizacja z serwera rozkładów Zamawiającego. 

14. 
Instalacja 

rozgłoszeniowa 

1. Wykonanie – wg UIC 440 i UIC 568. 
2. Automatyczne wygłaszanie komunikatu o najbliższym przystanku w oparciu o ustalenie pozycji przez moduł GPS i moduł 

drogi (SLP). 
3. Możliwość regulacji głośności i wyłączenia komunikatów z pulpitu maszynisty. 
4. Możliwość wygłaszania komunikatów przez mikrofon z pulpitu maszynisty (po jednej w każdej kabinie) i z „miejsca 

służbowego” dla obsługi pociągu zlokalizowanego w przedziale pasażerskim. 
5. Włączenie mikrofonu przez maszynistę lub obsługę pociągu, będzie powodować automatyczne wyciszenie emitowanych 

komunikatów automatycznych (zapowiedzi stacji). 
6. Dobra słyszalność komunikatów w całym pojeździe w przedziałach pasażerskich i przedsionkach w czasie jazdy pojazdu. 

W przedziałach pasażerskich zlokalizowanych w obrębie układów napędowych zainstalować głośniki o większej mocy 
sumarycznej.  

7. Zamawiający wymaga, aby poprzez system rozgłoszeniowy była możliwość emisji ścieżki dźwiękowej materiału 
reklamowego z urządzenia audio, podłączonego do wyprowadzonych gniazd audio. Regulacja głośności będzie możliwa 
z komputera panelowego maszynisty. Włączenie mikrofonu lub generacja automatycznej zapowiedzi głosowej będzie 
powodować wyciszenie ścieżki dźwiękowej materiału reklamowego. W przypadku połączenia ze sobą dwóch lub trzech 
pojazdów system powinien automatycznie emitować  tożsame informacje we wszystkich pojazdach jednocześnie. 
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15. 
System pokładowej 

sieci Ethernet 
(SPEth) 

1. Sieć o przepustowości 1Gb, zbudowana w oparciu o przełączniki warstwy drugiej i trzeciej z zastosowaniem topologii 
„RING” ( FRNT lub równoważnej) między członami pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem wyeliminowania ogniw 
dla których zachodzi prawdopodobieństwo tworzenia pojedynczego punktu awarii, co uniemożliwia komunikacje w 
danym segmencie  lub z drugim segmentem (np. trakcja wielokrotna). Czas rekonfiguracji sieci nie może przekroczyć 
60 sekund. 

2. Wszystkie przełączniki sieci Ethernet – z izolacją galwaniczną. 

3. Spełnienie norm PN EN 50155, EN 50121-4. 

4. Wszystkie przełączniki muszą być zarządzalne z możliwością zdalnego dostępu i zarządzania. 

 5. Sieć Ethernet – z podtrzymaniem elektrycznym zapewniającym wymaganą ciągłość działania urządzeń do niej 
podłączonych, zgodnie z opisami urządzeń końcowych podłączonych do sieci (np. monitoring, moduł łączności, 
automaty biletowe). 

6. Sieć LAN – posiadająca 100% redundantne połączenie np. optyczne i elektryczne, realizowane poprzez łącze 
ETHERNET w sprzęgu samoczynnym czołowym, zintegrowane w klawiaturze. 

7. System musi przyszłościowo umożliwiać zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń instalowanych w SZT poprzez  
wysyłanie odpowiednich informacji do i z modułu GSM do transmisji danych. 

8. Wymaga się przekazania pełnej dokumentacji sieci wraz z poświadczeniami dostępowymi do urządzeń ją tworzących  
(przełączniki, routery) i podłączonych, oraz raportu z badania potwierdzającego wymaganą przepustowość i 
niezawodność. 
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16. 

Łączność 
zewnętrzna (moduł 
GSM do transmisji 

danych) 

      Pojazd ma być wyposażony w kompaktowe wspólne urządzenie (router brzegowy) do transmisji danych (GSM) 
i lokalizacji (GPS) SZT.  
Urządzenie ma posiadać: 
1. Automatyczne renegocjowanie połączenia GSM z funkcją „zawsze włączony”.  
2. Dostęp administracyjny za pomocą protokołu SNMP, HTTP wbudowany web server (dostęp i zarządzanie przez 
przeglądarkę www) z lokalnej sieci pojazdu jak i z zewnętrznej sieci GSM.  
3. Możliwość ustawiania polityk routingu dla MAC Filtering, DMZ, Dynamic DNS, WAN gateway (w tym przekierowywania 
portów) i polityk zabezpieczeń IPsec, GRE Tunneling, PPTP VPN RADIUS Client. Moduł łączności GSM pracujący 
minimum w standardach GPRS/EDGE/UMTS/HSPA i pasmach 850/900/1800/1900/2100 MHz.   
4. Ma umożliwiać konfigurację dowolnego APN u dowolnego operatora i transmisję ramki GPS w standardzie NMEA ( w 
tym z własnego modułu GPS) na określony zewnętrzny i wewnętrzny adres IP, oraz ma być być podłączony do sieci 
Ethernet pojazdu w celu zasilania w dane i dostępu do tej sieci (WAN).  
5. Ma posiadać wbudowany moduł GPS (wsparcie dla: AVL i pozycjonowania na mapach, oraz dla API od własnych 
niestandardowych aplikacji) i moduł WiFi pracujący jako klient i punkt dostępu.  
6. Urządzenie ma być wyposażone minimum w następujące złącza:  
-Ethernet (Dual 10/100 Mbps RJ-45, auto MDIX, auto-negotiate, and activity LED) 

-Serial (EIA-232F DE9 Female DCE, up to 115Kbps) 

-I/O; (2 digital inputs/outputs, 2 analog inputs, 2 outputs) 

-GSM Antena (SMA) 

-GPS Antena (SMA)  

-WiFi Antena (RP-SMA) 

-Slot dla karty SIM 
7. Kartę SIM dostarczy Użytkownik pojazdów.  

8. Urządzenie ma być podłączone do potrójnej zewnętrznej anteny (zamontowanej na dachu pojazdu) realizującej 
funkcję anteny GSM, GPS, WiFi. 

9. Urządzeniu należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i zabezpieczyć je mechanicznie  przed dostępem osób 
postronnych a szczególnie podróżnych. 
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17. 
System lokalizacji 

pojazdu (SLP) 

1. System z możliwością przesyłania danych o lokalizacji pojazdu do serwera Użytkownika w taki sposób aby serwer 
Użytkownika mógł wykorzystać te dane do zasilenia własnego oprogramowania (także mapy) i dalszego przekazania ich 
do oprogramowania właściciela infrastruktury kolejowej (PKP PLK) służąc do ewidencji pracy eksploatacyjnej i śledzenia 
położenia SZT. 

2.System z możliwością wyprowadzenia danych o lokalizacji do wszystkich urządzeń pokładowych, wymagających 
określenia pozycji geograficznej, prędkości pojazdu, itp. (np. ramki GPS dla automatów biletowych czy kasowników 
PEKA, które mogą być zainstalowane w SZT. 

3.Możliwość określenia położenia SZT z dokładnością +/- 10 m, także po zaniku sygnału satelitarnego GPS (moduł drogi). 

4.System pracujący samodzielnie i automatycznie tzn. pozyskiwanie, przetwarzanie , przesyłać danych on-line, 
dokonujący wymiany danych za pomocą istniejącego w pojeździe modułu GSM do transmisji danych. 

5. System  będzie działał równolegle (tzn. będzie duplikowany danymi GPS pochodzącymi z modułu łączności pojazdu), 
aby w przypadku awarii własnej SLP serwer Zamawiającego otrzymał dane o lokalizacji ze źródła zastępczego jakim jest 
moduł GPS urządzenia do transmisji danych. 

6. Elementami składowymi systemu mają być komponenty techniczne instalowane w SZT współpracujące z własnym 
oprogramowaniem Zamawiającego umieszczonym na serwerze Zamawiającego. 

7. System musi współpracować (na bazie bezpłatnej i bezterminowej i nieodwołalnej licencji) z obecnie użytkowanym 
oprogramowaniem własnym Zmawiającego pozwalając na zbieranie, przetwarzanie, zachowanie i gromadzenie 
zebranych danych w obecnej bazie danych Zamawiającego a następnie umożliwiając prezentowania danych poprzez 
wizualizacje danych w formie wielkokryterialnych raportów 
z możliwością drukowania raportów i eksportu  pozyskanych danych do arkusza kalkulacyjnego. Przez co musi wspierać 
w tym oprogramowaniu określanie położenie SZT na mapie krajowych linii kolejowych z dokładnością +/- 10m wraz ze 
wskazaniem trasy przejazdu SZT w czasie rzeczywistym i w trybie archiwalnym oraz mierzyć przebytą przez SZT drogę, 
czas przejazdu pomiędzy zadanymi punktami na trasie przejazdu, prędkość SZT w czasie rzeczywistym oraz 
archiwalnym. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zintegrować zamontowany system (SLP) z już działającym 
oprogramowaniem u Zamawiającego 

8. Oprogramowanie interfejsu konfiguracyjnego Systemu powinno być zarządzane w oparciu o poziomy dostępu 
wymagające podania loginu i hasła. Wymagana jest praca w środowisku sieciowym.  

9. System powinien być zamontowany zgodnie z normą PN-EN 60077. 

18. Monitoring pojazdu 

1. Monitoring wewnętrzny: 
- Cyfrowe kamery wewnętrzne obejmujące całe wnętrze pojazdu o rozdzielczości, co najmniej 1080p,  
25 fps i minimalnej czułości 0,4 lx. Zasilane przez PoE. Nie dopuszcza się montażu kamer wewnętrznych na 
elementach ruchomych.  
- Każdy człon powinien być wyposażony, w co najmniej 4 szt. kamer znajdujących się w przedziale pasażerskim 
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rozmieszczonych w taki sposób, aby rejestracja objęła w pełni przestrzeń członów, przedsionków, przejść 
międzyczłonowych, bez tzw. „martwych punktów”. 

2. Monitoring zewnętrzny: 
- Cyfrowe kamery lusterkowe  - podgrzewane o rozdzielczości co najmniej 1080p, 25 fps i minimalnej czułości 0,2 lx. 
Zasilane przez PoE. Układ podgrzewania kamer zintegrowany z układem podgrzewania szyb czołowych i luster 
bocznych, niezależnie od kierunku jazdy. 
- Cyfrowe kamery czołowe (szlakowe) - zabudowa kamer o rozdzielczości minimum 1080p, 25 fps i minimalnej czułości 
0,2 lx. Zasilane przez PoE. 
- Pole pracy ramienia wycieraczki szyby czołowej powinno obejmować zakres obrazu rejestrowanego przez kamery 
czołowe (szlakowe) pojazdu. 

3. Rejestrator cyfrowy: 
- Każdy człon pojazdu powinien być wyposażony w osobny rejestrator. Kamery w obrębie danego członu pojazdu 
powinny być podłączone do rejestratora w tym członie. 
- Czas archiwizacji obrazów z kamer wynosi minimum 14 dni z nadpisywaniem. 
- Rejestracja obrazu na dyskach wymiennych. Dyski muszą być umieszczone w tzw. kieszeniach wymiennych, 
natomiast wymiana kieszeni z dyskiem nie może wiązać się z ingerencją w rejestrator (wyciąganie rejestratora z 
pojazdu i rozkręcanie w celu wymiany dysku jest niedopuszczalne). Do każdego rejestratora powinny być po 2 dyski 
stosowane zamiennie,  jako zapasowe. 
- Rejestrator monitoringu musi posiadać funkcję rejestracji rozmów w obu kabinach maszynisty zintegrowanych z 
obrazem kamery szlaku. 
- Wymagana sygnalizacja na terminalu maszynisty: awarii modułu rejestratora, uszkodzenia kamery/mikrofonu i braku 
archiwizacji obrazów. 
- Rejestrator musi posiadać możliwość zdalnego połączenia po sieci LAN. 
- Czas w rejestratorze - synchronizacja z GPS lub innym centralnym zegarem na pojeździe. 
- Minimalna temperatura pracy w zakresie -25 do +55°C. 

4. Podgląd obrazów z kamer w czasie rzeczywistym na kolorowym, dotykowym terminalu HMI umieszczonym w obu 
kabinach maszynisty o wielkości 15”- 16” i rozdzielczości minimalnej XGA (1024x768) lub SXGA+ (1400x1050) o 
proporcjach ekranu 4:3 z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku na terminalu. Terminal musi być przystosowany 
do pracy w pojazdach szynowych oraz zainstalowany w miejscu zapewniającym dobrą widoczność nie zależnie od 
warunków atmosferycznych z możliwością regulacji jasności obrazu poprzez przyciski wbudowane w terminal. 
Maksymalne przyciemnienie nie może powodować zaniku obrazu a rozjaśnienie olśnienia. Terminal powinien posiadać 
klasę szczelności przedniego panelu – IP 65. 

5. Po uruchomieniu systemu monitoringu na terminalu powinna wyświetlić się kamera czołowa (szlakowa) przez czas 
około 20 sekund w celu sprawdzenia czy wyświetlany obraz jest poprawny. Po tym czasie monitor powinien przełączyć 
się w tryb podglądu z 4 kamer jednocześnie z możliwością przełączania na podgląd indywidualny każdej z nich 
zainstalowanej w pojeździe. Możliwość wyboru trybu podziału w zależności od ilości kamer powinny wynosić 
odpowiednio  na przykład 4-4-2.  
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6. System monitoringu musi umożliwiać samoczynne przełączenie obrazu na monitorze na podgląd z kamer zewnętrznych 
lusterkowych w momencie podania przez maszynistę zezwolenia na otwarcie drzwi. Powrót do poprzedniego 
wyświetlania powinien nastąpić po zamknięciu drzwi i osiągnięciu przez pojazd prędkości  15km/h. 

7. W przypadku jazdy wielokrotnej system musi zapewniać pełną kompatybilność kamer i rejestratorów zainstalowanych 
na pojazdach to jest możliwość podglądu na jednym terminalu HMI wszystkich kamer wewnętrznych, lusterkowych i 
czołowych (szlakowych) z połączonych pojazdów. Na monitorze musi być dostępny widok z kamer pierwszego pojazdu 
oraz możliwość  przełączenia na podgląd kamer z drugiego i trzeciego pojazdu. 

8. Dostęp do wszelkich opcji zmieniających konfigurację systemu bądź parametry nagrywania oraz możliwość skasowania 
danych musi być zabezpieczona hasłem. 

9. Odczyt i przeglądanie zdarzeń – na stanowisku stacjonarnym, wyposażonym w oprogramowanie i dedykowaną stację 
dokującą.  

10. Oprogramowanie do odczytu obrazu z kamer musi umożliwiać zsynchronizowanie zapisów ze wszystkich kamer w 
pojeździe, to znaczy z pięciu rejestratorów. 

11. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z pierwszym pojazdem jedno stanowisko stacjonarne do odczytu i 
przeglądania zdarzeń z systemu monitoringu. W skład stanowiska wchodzą co najmniej: komputer, stacja dokująca do 
dysków, odpowiednie oprogramowanie, komplet przewodów.  

12. Oprogramowaniu musi posiadać funkcję wyeksportowania obrazu i zapisu na innych nośnikach. Odczyt 
wyeksportowanego obrazu nie może wymagać dodatkowego oprogramowania. ” 

13. Monitoring także przestrzeni przy drzwiach wejściowych do pojazdu. 

19. 

System zliczania 
podróżnych z 

funkcją pomiaru 
punktualności 

pojazdów. (SZLP) 

1. Wykonawca wyposaży pojazdy w kompletny system liczenia pasażerów umożliwiający rejestracje ilości pasażerów 
wsiadających i wysiadających na wszystkich stacjach (przystankach) przez wszystkie drzwi pojazdu. 

2. System liczenia pasażerów, zabudowany w pojeździe ma składać się m.in. z:  
   2.1) bramek zliczających zamontowanych w górnej części obszaru drzwi pojazdu, koniecznego okablowania (przewód 

transferujący dane z bramek może jednocześnie dostarczać konieczne do funkcjonowania bramek napięcie 
zasilania), 

   2.2) komputera (samodzielnie zbierającego dane ze zliczania).  
  Dla w/w urządzeń dopuszczalne jest przydzielenie maksymalnie 2 adresów IP na człon pojazdu. 
3. Dopuszczalny błąd dla surowych danych, dla próby 1000 pasażerów (wsiadających/wysiadających) nie może 

przekraczać 5%. Błąd liczony jest wg. następującego wzoru: 
  błąd = [(liczba zliczona - liczba prawidłowa)/liczba prawidłowa]x100%, gdzie: 

-Liczba zliczona odwzorowuje liczbę z systemu do zliczania pasażerów.   
-Liczba prawidłowa zdefiniowana jest to liczba z manualnego zliczania pasażerów.  
Zamawiający wykona test na w/w próbie pasażerów na przynajmniej dwóch pojazdach.  
System zostanie odebrany od Wykonawcy, jeśli w/w test zakończy się wynikiem pozytywnym na przynajmniej dwóch 
pojazdach (błąd zliczania nieprzekraczający 5% - wg. powyższego wzoru), 

4. Urządzenia do automatycznego zliczania pasażerów muszą działać w sposób bezobsługowy, niewymagający obsługi   
przez maszynistę, czy inną osobę z obsługi pociągu. 
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5. System zliczania pasażerów musi być zbudowany z uwzględnieniem nowoczesnych, niezawodnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych oraz charakteryzować się: 
5.1) minimum 6 letnim okresem eksploatacji, 
5.2) rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dla pasażerów i obsługi pojazdów, 
5.3) estetyką zewnętrzną, 
5.4) wysoką wytrzymałością – wszystkie elementy systemu muszą być wytrzymałe na zniszczenia i gwarantować 

bezawaryjne działanie w temperaturach od -25 °C do +70°C. Złącza przewodów (przejścia, wtyki i gniazda) powinny 
być wstrząsoodporne i zarobione z odpowiednią starannością, 

5.5) samodzielną pracą, bazując na własnych komputerach, wymieniając dane za pomocą systemu pokładowej sieci 
Ethernet (SPEth) ze sterownikami SLP i komputerami SIP.  

5.6) samodzielnym przekazywaniem wyników z dokonanych liczeń do serwera Zamawiającego za pośrednictwem 
zamontowanego w pojeździe modułu GSM do transmisji danych, 

5.7) pozyskiwaniem informacji o realizowanym kursie (nr SKRJ), położeniu geograficznym pojazdu (w tym nazwie lub 
kodzie IBNR stacji) , aktualnej dacie i godzinie z systemu lokalizacji pojazdu (SLP) i z systemu informacji 
pasażerskiej (SIP)  

5.8) rozpoznawaniem błędów (system ma zgłaszać informacje o zaistniałych błędach, które mają być wyświetlane w 
aplikacji diagnostycznej). Dodatkowo komputer obsługujący bramki powinien być wyposażony w sygnalizację, 
minimum w diodę led, informującą o błędach systemu. 

5.9) prostą konfiguracją – konfiguracja systemu i sprawdzanie statusu sytemu ma odbywać się zdalnie za pomocą 
dowolnego komputera podłaczonego do sieci Zamawiającego, dodatkowo system musi oferować możliwość 
bezpośredniego podpięcia komputera/laptopa w celu wykonania w/w czynności bezpośrednio w pojeździe (zarówno 
prace zdalne jak i lokalne mają odbywać się za pomocą dowolnej przeglądarki www). 

5.10) zastosowany komputer jako urządzenie przechowujące lokalnie dane (zainstalowane w pojazdach) ze zliczania 
powinno gwarantować możliwość przechowywania danych ze zliczania z ostatnich 30 dni. 

5.11) zastosowany komputer jako urządzenie przechowujące dane (zainstalowane w pojazdach) ma umożliwiać 2 
kanałowy transfer danych: 

5.11.1) dane powinny być transferowane raz na dobę na serwer FTP Zamawiającego (1 kanał danych)  
5.11.2) równolegle ma nastepować transfer wybranych danych (on-line) po opuszczeniu stacji przez pojazd np. za 

pomocą protokołu JSON na serwer Zamawiającego (2 kanał danych). Protokół wraz ze strukturą do ustalenia z 
Zamawiającym. 

6. Dane zbierane przez system muszą zawierać minimum: nr SKRJ i nr pociągu (w szczególności należy uwzględnić 
sytuację zmiany relacji/czoła pociągu – system ma w takim wypadku być cały czas aktywny), nr pojazdu, datę i godzinę, 
położenie geograficzne, nazwę lub kod IBNR stacji (przystanku) dokładny czas otwarcia i zamknięcia drzwi, liczbę 
pasażerów wchodzących i wychodzących z pojazdu, liczbę wchodzących i wychodzących pasażerów przez 
poszczególne drzwi, status systemu i poszczególnych drzwi (np. w formie kodów błędu) 

7. System musi współpracować (na bazie bezpłatnej i dożywotniej licencji) z obecnie użytkowanym oprogramowaniem 
własnym Zmawiającego pozwalając na zbieranie, przetwarzanie, zachowanie i gromadzenie zebranych danych w 
obecnej bazie danych Zamawiającego a następnie umożliwiając prezentowania danych poprzez wizualizacje danych w 
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formie wielkokryterialnych raportów 
z możliwością drukowania raportów i eksportu  pozyskanych danych do arkusza kalkulacyjnego. 
Dane powinny zawierać wyniki liczenia po każdej stacji/przystanku, zmianie kierunku jazdy pociągu (zmianie nr SKRJ, 
nr pociągu), a w szczególności umożliwić z podziałem na numery pociągów i nazwy przystanków w określonym 
przedziale czasowym: 

   7.1) określenie łącznej dla wszystkich drzwi liczby wychodzących i wchodzących do pojazdu pasażerów na wybranym   
przystanku w zależności od nr pociągu, dnia tygodnia, wybranej stacji; 

     7.2) określenie bilansu zapełnienia pociągu na danym odcinku (pomiędzy przystankami) w określonym przedziale 
czasowym (np. od.. do, w dany dzień tygodnia.. itp.) 

     7.3) określenie bilansu całkowitego dla danego pociągu w określonym przedziale czasowym (np. od.. do, w dany dzień 
tygodnia.. itp.), 

     7.4) określenie bilansu całkowitego dla wszystkich pociągów na danej linii w określonym przedziale czasowym (np. od.. 
do, w dany dzień tygodnia.. itp.) 

     7.5) przypisanie nazw przystanków do pozycji geograficznej (np. GPS). 
     7.6) Tworzenie statystyk z wybranych przedziałów czasowych i przystanków, wyliczanie dodatkowych parametrów 

statystycznych, jak pasażerokilometry. 
     7.7) Eksport danych do dokumentów EXCEL i PDF 
8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zintegrować zabudowany system zliczania podróżnych (SZLP) z już 

działającym oprogramowaniem u Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

System sieci Wi-Fi 
i wzmacniania 
sygnału GSM 

1. Wykonawca wyposaży pojazdy w kompletną infrastrukturę do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla podróżnych.  
1.1) System WiFi zostanie zamontowany i będzie funkcjonował  jako autonomiczny (niezależny od innych sieci i systemów 

zmontowanych w pojeździe). Ponadto będzie korzystał z własnego modułu GPS. 
1.2) System WiFi ma pracować w oparciu o minimum 3 niezależne moduły SIM w technologii LTE (modemy) , które mogą 

być zagregowane w celu zwiększenia prędkości wysyłania/odbierania danych z możliwością współpracy (w przypadku 
braku infrastruktury) z siecią 4G , a w przypadku braku zasięgu 4G, z możliwością pracy w technologii 3G. Do obsługi 
modułów LTE należy zastosować jedną, minimum potrójną antenę LTE z funkcja GPS zamontowana na dachu SZT.  

1.3) Siła sygnału z anten WiFi powinna zapewnić równomierny dostęp do sieci na całej długości pojazdu. 
1.4) System WiFi ma mieć minimum poniższe funkcjonalności: 
1.4.1) Captive Portal: 
    -ograniczenie maksymalnej liczby połączeń jednoczesnych 
    -limitowanie czasu bezczynności i trwania sesji 
    -uwierzytelnianie (klienta/użytkownika) 
    -strona powitalna, regulamin użytkownika 
    -przekierowanie na dowolną stronę www (np. reklama, serwer mediów, itp.) 
    -limitowanie szybkości pobierania i wysyłania plików 
1.4.2) Proxy Server: 
    -keszowanie stron internetowych celem szybszego wczytywania oraz zmniejszenia wykorzystania łącza GSM 
    -kontrola ruchu sieciowego 
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    -kontrola dostępu 
1.4.3) Statystyki: 
    -odwiedzanie stron internetowych przez użytkowników oraz pobierane przez nich pliki 
    -wykresy utylizacji łącza internetowego 
    -zbieranie logów z pracy systemu 
1.4.4) Zarządzanie: 
    -IPSec, OpenVPN, L2TP, PPTP, VLAN, zalecane zarządzanie administracyjne poprzez   OpenVPN albo przez prywatny  

APN (do uzgodnienia z Zamawiającym) 
    -zróżnicowane poziomy uprawnień dla administratorów systemu 
    -Firewall   
1.5) Koszty transmisji danych wraz z zakupami kart SIM (dla WiFi) ponosił będzie Użytkownik pojazdu. 

1.6) W celu sprawdzenia działania systemu WiFi Wykonawca na własny koszt wykupi usługę pre-paid o wartości min. 
200  zł na jeden SZT przed odbiorem pojazdu. 

2. Wykonawca w każdym pojeździe zamontuję kompletny cyfrowy system wzmacniania sygnału GSM oparty na "kablu 
cieknącym" zainstalowanym wewnątrz pojazdu.  

2.1) System ma się charakteryzować: 
2.1.1)  obsługą minimum 3 bandów:  900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz, w pełnym zakresie i z możliwością definiowania 

minimum 8 podpasm. 
2.1.2) niskim poborem mocy < 290 W 
2.1.3) konsolidacją urządzeń w jednej obudowie, która zajmuje miejsce , nie większe niż  3U dla 19”rack.  

21. 
Automaty biletowe Wykonawca w każdym przedsionku wejściowym do SZT zainstaluje niezbędne okablowanie (minimum zasilanie i sieć LAN) 

dla jednego automatu biletowego. 

22. 
Kasowniki Wykonawca w każdym przedsionku wejściowym do SZT zainstaluje niezbędne okablowanie (minimum zasilanie i sieć LAN) 

dla trzech kasowników biletów PEKA. 

23. Rejestracja danych 

Zamawiający wymaga, aby rejestrator danych rejestrował, co najmniej: przebieg prędkości (w tym wg GPS), czas, przebytą 
drogę,, działanie SHP, czuwaka aktywnego, syren, załączenia klimatyzacji, ogrzewania, położenia nastawnika jazdy 
i hamowania, ciśnienie powietrza w cylindrach hamulcowych, jazda z załączonym tempomatem, rejestrację ciśnień 
w przewodzie głównym i zasilającym, działanie wszystkich rodzajów hamulca zabudowanych na pojeździe oraz statusu 
drzwi wejściowych do pojazdu, zadziałanie urządzeń przeciwpoślizgu. Ponadto prezentowanie wykresów powinno 
umożliwiać nakładanie się na jednym wykresie wybranych parametrów pracy pojazdu. 

Dodatkowo powinna istnieć możliwość podawania w trybie serwisowym (menu w języku polskim), co najmniej średnicy 
zestawów kołowych oraz daty i godziny. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu schemat zabudowy 
i połączeń czujników parametrów jazdy oraz wykaz typów zamontowanych czujników. Rejestrator i oprogramowanie 
powinno posiadać instrukcję (menu) w języku polskim 

Powyższe parametry muszą być przechowywane w pamięci, co najmniej 30 dni. 

Prędkościomierz i rejestrator powinny pobierać sygnał z tych samych osi. 
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24. ERTMS/ETCS Pojazd musi być przystosowany do instalacji  urządzeń pokładowych ERTMS/ETCS  

25. 
System pomiaru 
punktualności 
pojazdów 

System punktualności musi rejestrować dane o położeniu pojazdu i czasie UTC. 

26. 

System 
komunikacji 
maszynista - 
pasażer oraz 
maszynista – 
kierownik pociągu 

W każdym przedsionku zainstalowany intercom do komunikacji głosowej pasażera z obsługą pojazdu w kabinie maszynisty. 
Zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem przez pasażera. Na pulpicie maszynisty powinna wyświetlać się 
informacja o numerze drzwi, przy których uruchomiony został interkom wraz z automatycznym przełączeniem się widoku 
z kamer wewnętrznych skierowanych na dane drzwi. 

W miejscu wydzielonym dla drużyny konduktorskiej zainstalowanie gniazda wraz z mikrofonem do wygłaszania 
komunikatów przez drużynę konduktorską oraz zabudowa intercomu do bezpośredniej łączności kierownika pociągu 
z maszynistą. 

27. 
Ochrona 
przeciwpożarowa 

Wandaloodporne czujniki dymu z sygnalizacją pożarową w kabinach maszynisty obejmujące: przedziały pasażerskie, kabiny 
maszynisty, kabinę WC, przedziały szaf elektrycznych, przedziały silnikowe. 

Układ ppoż. powinien pracować z wykorzystaniem magistrali cyfrowej. 

Układ powinien pracować w trakcji wielokrotnej. 

Powstanie zagrożenia pożarowego powinno powodować wygenerowanie w terminalu sygnału akustycznego i świetlnego 
wraz z podaniem lokalizacji miejsca zdarzenia.  

Podczas postoju jednostki i wyłączeniu zasilania centralka powinna pracować wykorzystując własny akumulator rezerwowy 
i rejestrować ewentualne zdarzenia. 

Gaśnice – min po 1 szt. w każdej kabinie maszynisty i po 2 szt. w każdym członie. w kabinie maszynisty - należy zabudować 
gaśnice pozwalające zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. 

28. Tablica ogłoszeń 

Tablice powinny być wykonane w systemie OWZ, z aluminiowych, zamykanych profili, w ilości 14 tablic/pojazd, formatu A3 
(297x420 mm). Konstrukcja ramek musi uniemożliwiać usuwanie lub ingerencję w treść ogłoszeń przez osoby postronne. 
Front ramek musi być wykonany z materiału umożliwiającego odczytanie treści ogłoszeń, bezpiecznego dla pasażerów, 
dopuszczonego do stosowania w pojazdach kolejowych. Miejsce montażu ramek musi umożliwiać pasażerom swobodne 
zapoznanie się z treścią zamieszczonych w nich ogłoszeń.  
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29. 
Pozostałe 
wymagania 
dodatkowe 

Wykładzina podłogi wykonana z materiału antypoślizgowego, umożliwiająca łatwe usunięcie zanieczyszczenia przy użyciu 
detergentów – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

SZT zabezpieczyć przed uruchomieniem pojazdu przez osoby niepowołane. 

SZT wyposażyć we wszystkie niezbędne do prawidłowej eksploatacji piktogramy wraz z oznakowaniem dla osób 
niewidomych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej wzory piktogramów w rozdzielczości 
dopasowanej do wydruku. 

W każdym przedsionku zamontować w ścianie i oznakować w sposób widoczny większe kosze na śmieci (np. na butelki po 
napojach). 

Pojazd powinien być wyposażony w defibrylator – typ i miejsce zamontowania do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wszystkie urządzenia wyposażone w zegar muszą być ze sobą zsynchronizowane tzn. wskazywać jednakową godzinę. 

Wymaga się, aby przy zasilaniu awaryjnym załączona była wentylacja oraz oświetlenie awaryjne pojazdu. Pojazd powinien 
być wyposażony między innymi w nocne sygnały końca pociągu. Sygnały typu LED powinny generować z jednej strony 
światło czerwone a z drugiej białe (możliwość korzystania naprzemiennie tylko z jednej barwy światła). Stanowisko do ich 
przechowywania powinno być wyposażone w zaczepy z możliwością jednoczesnego ładowania tychże sygnałów, z kolei 
czoła pojazdu powinny posiadać zaczepy do ich łatwego mocowania. 

Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji elektrycznej pojazdu w system ładowania baterii akumulatorów w członie, 
w którym nie jest uruchomiony silnik spalinowy. 

Zamawiający wymaga wyznaczenia miejsca na 2 płozy hamulcowe. 

W przypadku zastosowania sprzęgu automatycznego wyposażenie pojazdu w półsprzęg/adapter. 

W Kabinie maszynisty Zamawiający wymaga zabudowania szafki lub wnęki do przechowywania odzieży ochronnej 
maszynisty (rękawice, latarka, kask, kamizelka odblaskowa, koc itp.) oraz wydzielenie miejsca na gniazdo 230V, czajnik 
i kubek. Wszystkie zastosowane zamki patentowe we wszystkich pojazdach (z wyjątkiem drzwi do kabiny maszynisty) 
otwierane za pomocą jednego wzoru klucza. 

W przedziale pasażerskim wydzielenie miejsc siedzących dla drużyny konduktorskiej. 

 

30. 

Współczynnik 
niezawodności 
(Wn)  SZT 

 

Wn ≥ 0,96. 

Współczynnik niezawodności obliczony łącznie dla wszystkich pojazdów w cyklach kwartalnych od początku eksploatacji, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: 

𝑊𝑛 =
𝑇 − 𝑇𝑎
T

 

gdzie: 

Wn – współczynnik niezawodności 

T – łączny czas w godzinach pozostawania pojazdów w eksploatacji 

Ta – łączny czas wszystkich wyłączeń awaryjnych liczony w pełnych godzinach zegarowych, od momentu przekazania 
Pojazdu w miejscu przeprowadzeni naprawy wynikającej z awarii powodującej przerwanie eksploatacji, do momentu 
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ponownego przekazania Pojazdu do dalszej eksploatacji (od rozpoczęcia najbliższej pełnej godziny zegarowej po 
momencie odbioru Pojazdu). 

Do czasu T nie zalicza się czasu wyłączeń spowodowanych wypadkami kolejowymi, aktami wandalizmu, nieprawidłowa 
obsługą lub eksploatacją przez Zamawiającego, okolicznościami siły wyższej oraz innymi przyczynami niezależnymi od 
stanu technicznego pojazdu. 

 

 

31. 

Wymagania 
dotyczące 
utrzymania 
układów 
zabudowanych na 
pojeździe 

Zamawiający wymaga takiej konstrukcji układu pneumatycznego, ogrzewania, chłodzenia silnika oraz klimatyzacji, 
pozwalającej na szybki demontaż poszczególnych elementów w/w układów. 

Zamawiający nie dopuszcza montażu bezpośrednio do laminatów, za wyjątkiem czujników temperatury oraz urządzeń 
montowanych na ruchomych klapach, pokrywach itp., gdzie należy zastosować podkładki zapobiegające uszkodzeniom 
otworów. 

Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych 
układów umieszczonych pod pojazdem. 

Nie dopuszcza się mocowania elementów metalowych wyposażenia wnętrza na rzepy itp. 

 

 

 

Struktura cyklu przeglądowo – naprawczego pojazdu 

 

L.p. Symbol Jednostka Wartość / czas 

1 P1 km 5 000 km ± 25% / co 10 dni 

2 P2 km 30 000 km ± 10% / co 3 m-ce (± 7 dni) 

3 P3 km / czas 500 000 km / co 3 lata (± 45 dni) 

4 P4 km / czas max co 1 500 000 km lub max co 9 lat 

5 P5 km / czas max co 3 000 000 km lub max co 18 lat 

 

Dzienny przebieg każdego pojazdu szacuje się w przedziale: 500 ÷ 800 km
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