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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

„WYKONANIE NAPRAWY CZWARTEGO POZIOMU UTRZYMANIA P4 SZEŚCIU  
ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TARKCYJNYCH TYPU 39 WE SERII EN100” 

 

 

I. Opis ogólny 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej czwartego poziomu utrzymania (P4) sześciu 
elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE, serii EN100.  

2. Wykonawca wykona naprawę w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów (DSU), Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO). Wyżej wymieniona 
dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego, na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ.  
Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po uprzednim sprawdzeniu przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, gdyż jest to 
konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację z naprawy zgodnie z DSU oraz udzieli Zamawiającemu 
licencji na wykonaną dokumentację na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). 

4. Zamawiający wymaga, aby zastosowane części i materiały podczas naprawy pojazdów odpowiadały co do rodzaju i typu 
wykazowi części zamiennych będącego elementem dokumentacji technicznej elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 
39WE serii EN 100. We wszystkich przypadkach zastosowania przez Zamawiającego w SWZ oraz jej załącznikach odwołań 
do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywanym.  
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych 
producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości opisanych w dokumentacji 
technicznej pojazdu. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub 
urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, 
którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ lub 
dokumentacji, o której mowa w ust. 3. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w kolejnictwie wraz z badaniami i certyfikatami zgodności z odpowiednimi aktami 
normatywnymi (które powinny być przywołane) oraz dokumentacją oceny identyczności funkcji i osiągów w ramach 
utrzymania naprawczego z częściami oryginalnymi zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/545  
z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów 
kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797, 
zwanego dalej rozporządzeniem 2018/545. Dla wprowadzonych nowych / zmienionych elementów Wykonawca 
przeprowadzi ocenę znaczenia zmiany. W przypadku wykazania, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania 
równoważne charakteryzują się odmiennymi funkcjami i osiągami od rozwiązań podanych w dokumentacji technicznej ezt 
typu 39WE serii EN100 Wykonawca zobowiązany jest poddać zmianę analizie i klasyfikacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 
rozporządzenia 2018/545. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować każdy z wariantów zmiany, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w przywołanym rozporządzeniu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przetransportowania pojazdów z siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania 
naprawy i po naprawie do siedziby Zamawiającego. 

6. Maksymalny termin naprawy jednego pojazdu wynosi 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania danego 
pojazdu do naprawy. Wykonawca może zadeklarować w ofercie skrócenie terminu naprawy, zgodnie z opisem kryteriów 
oceny ofert określonych w Rozdziale XXIII SWZ. Wstępny harmonogram napraw określony został w Rozdziale VIII SWZ. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na każdy pojazd na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty zakończenia naprawy. 
Wykonawca może zadeklarować w ofercie wydłużenie terminu gwarancji, zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert 
określonych w Rozdziale XXIII SWZ. 
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II. Opis funkcjonalny ezt 39WE z podziałem na elementy składowe w procesie utrzymania 

 
1. Elektryczny zespół trakcyjny typu 39WE przeznaczony jest do prowadzenia składów pociągów w kolejowych pasażerskich 

przewozach aglomeracyjnych z prędkością nie większą niż 90 km/h. 

2. Pojazd składa się z sześciu członów (człon silnikowy, człon toczny, człon silnikowy + człon silnikowy, człon toczny, człon 
silnikowy) o oznaczeniu Bo’2’Bo’+ Bo’2’Bo opartych na czterech dwuosiowych wózkach napędnych typu 39WE-WN oraz na 
dwóch dwuosiowych wózkach tocznych typu 39WE-WT. Pojazd w celu umożliwienia szybkiego łączenia i rozłączania 
wyposażono w automatyczne sprzęgi samoczynne. Kabina maszynisty znajduje się na obydwu końcach pojazdu. 

3. Do napędu elektrycznego zespołu trakcyjnego 39WE zastosowano silniki elektryczne typu TME 42-26-4 ze skrzynią biegów 
Wikov AWHC500Z. 

4. Klimatyzację ezt. zapewniają agregaty klimatyzacyjne Thermo-King zabudowane na dachach 4 członów i dodatkowo  
2 klimatyzatory zabudowane nad kabinami maszynistów. Do ogrzewania ezt zastosowano elektryczne urządzenia grzewcze 
(wentylatory z nagrzewnicami).  

5. W zespole trakcyjnym 39WE zostały zabudowane drzwi odskokowo – przesuwne z napędem elektrycznym. Ponadto  
w celu umożliwienia podróżowania osobom na wózkach inwalidzkich pojazd został, wyposażony w windy oraz rozkładane 
rampy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z / do pojazdu, a część pasażerska została przystosowana do podróżowania 
przez osoby niepełnosprawne. 

6. Pojazd został wyposażony również w: system rozgłoszeniowy, system komunikacji maszynista - pasażer, system zliczania 
pasażerów, system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z rejestracją obrazu z kamer, wewnętrzne tablice reklamowe, 
tablice informacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne).  

III. Ogólna charakterystyka techniczna ezt  typu 39WE 
 

Układ osi Bo’2’Bo’ + Bo’2’Bo’ 

Długość pojazdu (bez sprzęgów) 59,9 [m] 

Szerokość pudła 2832 [mm] 

Rodzaj sprzęgu czołowego automatyczny 

Szerokość toru 1435 [mm] 

Rozstaw czopu skrętu 11 200 [mm] 

Masa własna pojazdu 111,9 [t] ± 3% 

Maksymalna masa brutto  147,3 [t] ± 3% 

Minimalny promień 
krzywizny łuku 

na szlaku 150 [m] 

W warunkach warsztatowych 22 [m] przy prędkości do 10 km/h 

Szerokość drzwi wejściowych 1 300 [mm] 

Wysokość 
podłogi 

na wysokości drzwi wejściowych 500 [mm] 

na przejściu nad wózkiem tocznym 700 [mm] 

nad wózkiem napędowym 1100 [mm] 

Miejsca 
siedzące / 
stojące 

miejsca siedzące 164 (w tym 32 uchylne) 

miejsca stojące (5os/m2) 373 

Ilość całkowita miejsc (złożone siedzenia 
uchylne) 

505 

Napięcie sieci 3 [kV] 

Moc znamionowa 8x180 [kV] 

Typ wózka napędowego 39WE-WN 
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Typ wózka tocznego 39WE-WT 

Rozstaw osi wózka napędowego 2 300 [mm] 

Rozstaw osi wózka tocznego 2 000 [mm] 

Przekładnia trakcyjna Vikow AWHC500Z 

Silnik trakcyjny 
typ TSA TME 44-26-4 

Moc ciągła 180 [kW] 

Średnica kół 
nowe 840 [mm] 

zużyte  790 [mm] 

Maksymalna prędkość eksploatacyjna 90 [km/h] 
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Ezt. 39WE Widok ogólny 
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IV. Ogólny zakres naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) elektrycznych zespołów trakcyjnych  
typu 39WE 

 
1. Zakres naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE, serii EN100, obejmuje: 

1) demontaż maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów; 
2) oczyszczenie z brudu, smaru i korozji; 
3) weryfikację, zespołów, podzespołów elementów; 
4) naprawę, względnie wymianę, zespołów, podzespołów elementów niespełniających kryteriów określonych  

w dokumentacji; 
5) wykonanie nowych połączeń przy użyciu nowych śrub, podkładek, nakrętek, zawleczek; 
6) wymianę uszkodzonych elementów uszczelniających na nowe. 

2. Naprawa obejmuje kompletny pojazd, w tym: 
1) ostoję 

1.1. łożysko wieńcowe 
2) nadwozie 

2.1. poszycie i konstrukcja 
2.2. wnętrze pojazdu 

2.2.1. poszycie ścian 
2.2.2. wykładzinę 
2.2.3. wyposażenie wnętrza (m.in. fotele, półki, poręcze, rampa dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej, 

szafy, rolety, itd.) 
2.3. przejście międzywagonowe 
2.4. drzwi odskokowo-przesuwne 
2.5. reflektory 

3) wózki 
3.1. wózki napędna 39WN 

3.1.1. silniki trakcyjne TME 42-26-4 
3.1.2. przekładnie osiowe AWHC500Z 

3.2. wózki toczne 39WT 
4) zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami 
5) urządzenia cięgłowo zderzne 

5.1. elementy Crach AX-WAG-3 
5.2. sprzęgi czołowe 
5.3. sprzęgi międzyczłonowe 

6) układ hamulcowy i układ sprężonego powietrza 
6.1. agregaty sprężarkowe SL6-94 
6.2. agregaty sprężarkowe pomocnicze V10-T 

7) maszyny, aparaty, obwody elektryczne 
7.1. oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne 
7.2. instalację radiołączności 
7.3. układ SHP, CA i RS 
7.4. przyrządy kontrolno-pomiarowe 
7.5. baterie akumulatorów typu KFM 342P 
7.6. odbieraki prądu 160 EC 
7.7. system sterowania napędu trakcyjnego 

7.7.1. falowniki trakcyjne FT400-3k 
7.7.2. dławiki sieciowe 
7.7.3. rezystory hamowania RH600-3k 
7.7.4. przetwornice statyczne PSM-60WKD 

7.8. system informacji pasażerskiej z kasownikami 
7.9. wyłączniki szybkie prądu stałego UR 26-64 
7.10. odłączniki dachowe RS 

8) układ wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania 
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8.1. klimatyzatory RAC40 
8.2. klimatyzatory LRV 10T 

9) urządzenia przeciwpożarowe 
 
Szczegółowy zakres naprawy został zawarty w Dokumentacji Systemu Utrzymania ezt 39WE. 


