Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
na zatrudnienie ośmiu pracowników przy realizacji utrzymania infrastruktury kolejowej
linii nr 250 Gdańsk Główny - Rumia
1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest zatrudnienie ośmiu pracowników przy realizacji
utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 250 Gdańsk Główny – Rumia w niżej
wymienionym zakresie:
 wymiana złączek torowych i części rozjazdowych
 dokręcanie śrub i wkrętów
 regulacja szerokości toru
 smarowanie złączek, szyn oraz części rozjazdowych
 konserwacja złączy izolowanych
 wymiana szyn w torze bezstykowym i klasycznym
 naprawa pękniętych szyn
 koszenie roślinności
 wymiana pojedynczych podkładów i podrozjazdnic
 usuwanie nierówności pionowych toru
 regulacja położenia toru w płaszczyźnie poziomej
 profilowanie ław torowiska i czyszczenie rowów
 konserwacja znaków drogowych
 przygotowanie torów do warunków zimowych
 usuwanie usterek po badaniach technicznych
2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy
 Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy posiadali:
- doświadczenie min. 1 rok pracy przy robotach utrzymaniowych i naprawczych w
infrastrukturze kolejowej
- umiejętność obsługi lekkich maszyn spalinowych do robót drogowych przy
naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej.
- obowiązujące wymogi zdrowotne i aktualne przeszkolenia BHP przy robotach oraz
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byli wyposażeni w ubrania robocze dostosowane do występujących warunków
atmosferycznych oraz w środki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, rękawice
ochronne itp.).
 Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać w/w prace powinni zostać
poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania
prac na terenie Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 Kierowania pracowników do wyznaczonych w zapotrzebowaniu miejsc prowadzenia
robót w ilościach i czasie każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym.
 Wykonywania robót z należytą starannością i przestrzegania przez pracowników
wymogów jakościowych.
 Zapewnienie porządku i dyscypliny wśród pracowników skierowanych do robót.
 Wykupienia dla pracowników biletów miesięcznych do swobodnego poruszania się po
linii nr 250 pociągami SKM.
 Kierowania pracowników znających język polski w stopniu komunikatywnym.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
 Zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi roboty oraz
realizacji robót zgodnie z warunkami technicznymi.
 Przeprowadzenia każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie zmiany
miejsca lub rodzaju pracy pouczeń pracowników o warunkach bhp w zakresie
przewidzianych robót.
 Zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym w
zakresie właściwego osygnalizowania miejsca robót.
 Udostępnienia ogrzewanych pomieszczeń socjalnych i miejsc spożywania posiłków
5. Pozostałe warunki zamówienia


Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia Umowy do 31 grudnia 2018 r.
Roboty będą prowadzone w ciągu całej doby, zarówno w dni robocze jak i dni wolne
od pracy tj. wolne soboty, niedziele i święta wg przyjętego w SKM harmonogramu.



Rozliczenia z tytułu wykonanych usług odbywać się będą w okresach miesięcznych
na podstawie faktur VAT wystawianych przez wykonawcę. Podstawą do wystawienia
faktury przez wykonawcę stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego
protokół odbioru uwzględniający ilość przepracowanych roboczogodzin w danym
miesiącu.
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