Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
„DOLKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu prosi o
przedłożenie oferty cenowej na wynajmem lokomotyw spalinowych typu SM-42 wraz z
obsługą trakcyjną w roku 2020.
Termin wynajmu od dnia 01.04.2020 r. - do dnia 31.12.2020 r..
W ofercie prosimy o podanie ceny wynajmu w/w typu lokomotyw wraz z obsługą trakcyjną
i warunkami płatności:
- cenę za dyspozycyjność lokomotywy za dobę,
- cenę za godzinę pracy lokomotywy w dniach, (poniedziałek - sobota),
- cenę za godzinę pracy lokomotywy w niedziele i święta.
- cenę za 1/pockm przejazdu lokomotywy liczony razem z ceną za dyspozycyjność
lokomotywy za dobę w przypadku, gdy przejazd lokomotywy ze stacji początkowej do
stacji końcowej lub miejsca robót przekroczy 100 km.
Należy podać również:
- termin podstawienia innej lokomotywy w miejsce uszkodzonej oraz z jakim
wyprzedzeniem czasowym należy podać potrzebę podstawienia lokomotywy,
- kontrahent w ofercie poda stałe miejsce postoju (garażowania) lokomotyw(y), np.:
bocznica stacji PKP Wrocław Główny.
- sposób zamawiania lokomotyw(y) na telefoniczne powiadomienie, sms, e-mail, itp.,
- zamawiający pokrywa koszty dojazdu lokomotyw(y) do i z miejsca wykonywania
robót torowych i budowlanych po najkrótszej racjonalnej trasie.
W załączeniu przesyłamy projekt umowy wraz ze wzorem karty pracy drużyny trakcyjnej
lokomotywy i załącznikami, obowiązujące w 2020 roku.
Do oferty cenowej prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania
działalności na udostępnianie pojazdów trakcyjnych, tj.:
ü Informację o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub (KRS),
ü Zaświadczenie o nadanym numerze NIP i REGON,
ü Licencję na świadczenie usług trakcyjnych lok. typu SM itp.
ü Certyfikat Bezpieczeństwa przewoźnika; PL. Cześć A i Część B,
ü Świadectwo dopuszczenia typu pojazdu kolejowego dla lokomotywy SM 42,
ü Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego przewidzianych do
świadczenia usługi trakcyjnej,
ü Polisa OC na 2020 rok.
Oferty należy składać do dnia 27.01.2020 r. do godz. 1230 w siedzibie zamawiającego pok.
104 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wynajem lokomotyw w
2020 roku”.
Osoby do kontaktu:
• Elżbieta Łuszczek tel. 697-059-455 e-mail: e.luszczek@dolkom.pl
• Ryszard Zieliński tel. 697-059-454 e-mail: r.zielinski@dolkom.pl.

