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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„DOSTAWA KÓŁ MONOBLOKOWYCH DO ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH (EZT)  

TYPU 33WE SERII EN97 WRAZ Z WYMIANĄ KÓŁ W 5 EZT”  

 

 
 

Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia 
będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy. 
 
 

I. Opis Ogólny 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje dostawę 144 sztuk fabrycznie nowych kół monoblokowych ø 850mm wg. 
rysunku 34 MN 090100-1-02 (o zarysie S1002/h28/e32.5/6.7% według normy PN-EN 13715+A1:2011) przeznaczonych do 
elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 33WE serii EN-97 (dalej jako: ezt) wraz z usługą wymiany 120 sztuk kół 
monoblokowych w 5 ezt.  

2. Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 33WE, w razie potrzeby, będzie przez 
Zamawiającego udostępniona wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy, na etapie realizacji zamówienia. 

3. Dokumentacja  Techniczno-Ruchowa (DTR) elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 33WE, w razie potrzeby, będzie przez 
Zamawiającego udostępniona do wglądu wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy, na etapie realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców 
na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
poszczególnych części zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.): 

1) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę ze wskazaniem ich imienia i nazwiska. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osoby. Na zasadach 
określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców.  

3) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1), uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1) oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określony są we 
Wzorze umowy stanowiącym  załącznik nr 4 do SIWZ. 

4) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności wskazane w pkt III.6.1) niniejszego 
OPZ.  
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II. Dane ogólne elektrycznego zespołu trakcyjnego 
 

1. Producent     ………………………………………….. PESA Bydgoszcz S.A. Holding 

2. Oznaczenie typu    ………………………………………….. 33 WE 

3. Liczba kół w jednym ezt   ………………………………………….. 24 szt 

4. Średnica kół                                      ………………………………………….. 850 mm   

5. Odległość między wewnętrznymi powierzchniami czołowymi wieńców kół Az: …. 1360o+2  

6. Liczba zestawów kołowych napędnych w jednym ezt: ……………………………….. 8 szt 

7. Liczba zestawów kołowych tocznych w jednym ezt: ……………………………….. 4 szt 

8. Materiał koła    ………………………………………….. ER8 

9. Materiał osi    ………………………………………….. EA4T 

10. Siła wtłaczania:  

 

 

 

 

III. Szczegółowy zakres zamówienia  

1. W ramach zamówienia, o którym mowa w pkt I ust. 1, Wykonawca: 

1) wymieni 120 kół monoblokowych w wózkach 5 ezt na fabrycznie nowe, spełniające parametry określone w ust. 2; 

2) dostarczy 24 koła monoblokowe do siedziby Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23. 

2. Koła monoblokowe winny być wykonane zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 34 MN 090100-1-02 (rysunki zamieszczone 
w pkt V niniejszego OPZ): 

1) wykonanie i odbiór koła według PN-EN 13262+A2:2011 jak dla kategorii 2; 

2) materiał typu ER8 według PN-EN 13262+A2:2011; 

3) pozostałe wymagania techniczne określone są na załączonym rysunku konstrukcyjnym 34 MN 090100-1-02. 

3. Wraz z dostawą kół Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorów jakościowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm 
podanych na rysunkach zamieszczonych w pkt V niniejszego OPZ. W składzie co najmniej: 

1) świadectwo kontroli wymiarowej i wizualnej zgodnie z PN-EN 13262+A2:2011 dla kategorii 2; 

2) protokół badań ultradźwiękowych, 

3) protokół badań magnetyczno-proszkowych, zgodnie z PN-EN 13262+A2:2011 dla kategorii 2; 

4) protokół odbioru materiału (skład, mikrostruktura, twardość tp.) 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji transportu wózków z siedziby Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim 
do miejsca wykonania wymiany kół monoblokowych i z powrotem po wykonanej naprawie oraz dostawy własnym 
transportem 24 sztuk kół monoblokowych do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu złomu odzyskanego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 
będącego własnością Zamawiającego do siedziby Zamawiającego. 

6. W ramach wymiany kół, o której mowa w ust. 1 pkt 1) Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) demontażu zużytych  zestawów kołowych z wózków, wymiany kół monoblokowych oraz ponownego montażu zestawów 
kołowych w wózkach, 

2) wykonania podczas wymiany koła wykresu wtłaczania, 

siła wtłaczania 

[KN] 

środek smarny 

olej łój MoS2 

Pmin 630 550 650 

Pmax 1200 1100 1100 
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3) wyważenia zestawów kołowych po wymianie kół, 

4) pomiaru rezystancji zestawu po wymianie kół (max 0,01 Ω) 

 

IV. Realizacja zamówienia 

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wózki w celu wymiany kół monoblokowych kompletami z jednego ezt. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przekazania wózków z co najmniej 7-dnowym wyprzedzeniem. 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, że wózki zostaną objęte określonymi czynnościami naprawczymi z 
zakresu naprawy czwartego poziomu utrzymania P4, zamiast wózków Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy 
zestawów kołowych w celu wymiany kół. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo, po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy, do zobowiązania Wykonawcy do transportu zestawów kołowych z innego zakładu 
naprawczego znajdującego się w Mińsku Mazowieckim do miejsca wykonania wymiany kół monoblokowych i z powrotem 
do tego zakładu naprawczego lub do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, liczoną 
od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wózków jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego po wymianie kół 
monoblokowych lub dostawie 24 sztuk nowych kół monoblokowych. 

 

V. Specyfikacja techniczna kół monoblokowych  

Uwagi: 

a. Rysunek koła zgodny z rysunkiem standardowym UIC/ERRI nr. 200M11110009 za wyjątkiem średnicy okręgu tocznego koła 
Φ850 mm. 

b. Rm- maksymalna wysokość nierówności wg PN-EN-ISO 4287:1999 odpowiada oznaczeniu Rt wg DIN 4762. 

 

Wymagania techniczne: 

1. Wykonanie i odbiór koła wg PN-EN 13262+A2:2011 jak dla kategorii 2. 

2. Materiał typu ER8 wg PN-EN 13262+A2:2011. 

3. Dopuszczalna stożkowatość otworu piasty koła w ramach tolerancji H7. Większa średnica powinna znajdować się po stronie, 
którą koło naprowadzane jest na oś. 

4. Dopuszczalne niewyważenie statyczne koła ≤ 125 gm (znak niewyważenia E3 wybić zgodnie z p. 3.10. PN-EN 
13262+A2:2011). 

5. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z p. 3.9 wg PN-EN 13262+A2:2011. 

Farba podkładowa, antykorozyjna, o grubości 60 μm – Epoxy 51 CA. RAL 3012. 

Na powierzchnie tarczy i boczne piasty stosować farbę tłumiącą drgania materiałowe (posiadającą własności 
dźwiękochłonne). Rodzaj farby ustali producent koła. Farba nawierzchniowa ( rozpuszczalna w wodzie), o grubości 250 μm – 
RAL 7021, mat. 

 

Krawędzie stępić.  
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Rys. 34 MN 090100-1-02 

Koło bezobręczowe Φ 850 
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