
 

 

Informacja o prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A.                    

rozpoznaniu rynku na wykonanie usługi najmu mobilnych cyfrowych 

systemów rejestracji obrazu wewnątrz wagonów tramwajowych. 

 
Zamawiający mając zamiar zamontować w tramwajach urządzenia do prowadzenia 

monitoringu przeprowadza rozpoznanie rynku w celu zbadania poziomu konkurencji, cen 

usługi, ewentualnych rozwiązań bezgotówkowej wymiany usługi proponując w zamian 

udostępnienie możliwości prowadzenia emisji reklam przez wykonawcę, na zamontowanych 

przez niego i na jego koszt w monitorowanych wagonach monitorach LCD w ilości nie 

większej niż 4 szt. LCD na wagon o przekątnej ekranu nie większej niż 22”. 

 

Zainstalowany system musi zapewniać: 

1.1. zasilanie napięciem 24V prądu stałego dla wagonów typu 116Nd i E1 oraz 40V dla 

wagonów typu PT8, system wyłączony tylko w momencie fizycznego odłączenia 

akumulatorów tramwaju, 

1.2. minimum 5  kamer kolorowych obejmujących  swoim zasięgiem przestrzeń 

pasażerską i kabinę motorniczego oraz  jedna kamera śledząca drogę przed 

pojazdem, 

1.3. rejestrator zapisujący w sposób ciągły obraz (15 klatek/s) z zainstalowanych kamer                              

i zapewniający pamięć i dostęp do nagrania z okresu minimum ostatnich 7 dni, 

1.4. dla 17 wagonów tramwajowych typu 116 Nd Citadis, 14 wagonów tramwajowych 

typu PT8 i 17 wagonów tramwajowych typu E1, wyposażenie kabiny motorniczego 

w terminal min. 8”, zapewniający podgląd obrazu z kamer, 

1.5. system musi być przystosowany do ciągłej pracy i rejestracji obrazu w nocy                   

z wykorzystaniem oświetlenia wewnętrznego pojazdu, 

 

Opis usługi: 

 

1. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

a) wynajęcie Zamawiającemu mobilnych cyfrowych systemów rejestracji obrazu 

wewnątrz wagonów tramwajowych (dalej: systemy) w zamian za możliwość 

zainstalowania systemów emisji reklam; 

b) zainstalowanie systemów w 48 wagonach tramwajowych wyznaczonych przez 

Zamawiającego (17 wagonów typu 116Nd Citadis, 14 wagonów typu Pt8,                     

17 wagonów typu E1);  

c) systemy rejestracji obrazu zostaną zainstalowane przez Wykonawcę na jego koszt 

i będą instalowane równocześnie z systemami do emisji reklam; 

d) wszelkie prace związane z instalacją systemów zostaną przeprowadzone zgodnie    

z uprzednio uzgodnionym harmonogramem montażu na terenie Zajezdni 

Tramwajowej; 

e) tramwaj wraz z zainstalowanym przez Wykonawcę systemem zostanie skierowany 

do ruchu przez Zamawiającego po stwierdzeniu prawidłowości wykonanych prac 

montażowych; 

f) uruchomienie systemów monitoringu nastąpi w dniu zainstalowania systemu 

emisji obrazu oraz zainstalowaniu i uruchomieniu systemów emisji reklam; 



g) Wykonawca przygotuje systemy tak, aby nie zakłócały pracy tramwajów                      

i nie spowodowały zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów przebywających                     

w tramwaju.; 

h) instalowane przez Wykonawcę systemy muszą spełniać obowiązujące w Polsce 

normy i przepisy dotyczące poziomu zakłóceń elektrycznych i radioelektrycznych 

PN-EN 50155, PN-EN 5012-3-2 i spełniać warunki bezpieczeństwa znak CE. 

i) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać należyty stan techniczny systemów, 

obsługiwać je i serwisować na własny koszt w trakcie obowiązywania umowy,            

a czynności te mogą być wykonywane wyłącznie podczas postoju tramwajów             

w zajezdni i poza czasem potrzebnym na obsługę techniczną tramwajów; 

j) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

systemów; 

k) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo sprzęt, umożliwiający odczyt 

rejestracji; 

l) Wykonawca, w przypadku nie odkupienia lub nie zawarcia kolejnej umowy najmu 

systemów przez Zamawiającego po upływie okresu umowy, zobowiązany jest 

usunąć systemy; 

m) Wykonawca zobowiązany jest do  utrzymania sprawności systemów monitoringu 

w tramwajach, przy poziomie ich wykorzystania na liniach w ilości 70 % stanu; 

n) bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie, Zamawiający nie ma prawa oddać 

względnie użyczyć zainstalowanych systemów osobie trzeciej do używania; 

o) Wykonawca ma prawo do emisji reklam, jednak musi udostępnić Zamawiającemu 

co najmniej 8% czasu programu i emitować w tym czasie materiały dostarczone 

przez Zamawiającego lub emitować obraz z kamer umieszczonych w pojeździe w 

czasie rzeczywistym; 

p) emitowane programy, w tym reklamy, powinny być bezdźwiękowe; 

q) Wykonawca odpowiada za treść i formę emitowanego programu, w tym reklam, 

na nośnikach LCD stanowiących część systemów. 

r) reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności 

stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze 

względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje lub uzasadnione interesy 

Zamawiającego w wyłączeniem interesów związanych z wynajmem powierzchni 

pod reklamy oraz interesami związanymi z reklamą. 

s) ustalanie treści, częstotliwości, długości i czasu emisji programu w tym reklam, 

leży wyłącznie w gestii Wykonawcy; 

 

Dodatkowe informacje: 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w ujęciu miesięcznym czynsz najmu 

za zainstalowane systemy do prowadzenia monitoringu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu w ujęciu miesięcznym czynsz 

najmu powierzchni reklamowych. 

3. Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności w terminach gwarantujących ich należyte        

wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług                    

i z należytą  troską o finanse oraz interes Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższego standardu świadczonych 

usług przy uwzględnieniu ich zawodowego charakteru, na okoliczność czego wyznaczy 

koordynatora wykonywanej usługi, jako odpowiedzialnego za całokształt prac 

prowadzonych przez Wykonawcę. 



5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

usługi. 

 _________________________________________ 

  

 Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu rozpoznania rynku przeprowadzi 

postępowanie w formie negocjacji handlowych i zamierza zawrzeć umowę 

kompensującą wzajemne należności. 

 

 

1. Cena usługi musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższej 

usługi w rozliczeniu miesięcznym na jeden wagon.  

 

2. Termin realizacji usługi – zgodnie z zawartą umową. 

 

3. Termin i adres przesyłania formularzy informacyjnych:  

 

  Formularze informacyjne należy złożyć do dnia: 19.04.2012r. na adres: 

 

Tramwaje Śląskie S.A. 

 ul. Inwalidzka 5,  

 41-506 Chorzów 

Nr faksu (32) 2510-096 

E-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

 
 z adnotacją na kopercie: „FORMULARZ INFORMACYJNY – MONITORING”  

 

4.   Osoba wyznaczona do kontaktu: Szczepan Wodniok tel. (32) 246-60-61 wew. 456 

 

 

Uwaga: Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja 

ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku w wykonywanych tego rodzaju usług i uzyskanie 

wiedzy nt. wykonawców i kosztów przeprowadzania opisanej usługi. 

 

 

Załącznik : Formularz informacyjny 

 

 

 

      

     

 Podpisał 

                        Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny 

   Tadeusz Freisler 
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