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Utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne sieci trakcyjnej, sterowań i ogrzewania zwrotnic.
	Konserwacja układów ogrzewania zwrotnic: utrzymanie układów ogrzewania w pełnej gotowości do podjęcia pracy na wypadek niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Naprawa układów ogrzewania zwrotnic:
	Przegląd, naprawa i wymiana instalacji zasilającej, elementów grzejnych, oprzyrządowania skrzyń napowietrznych i szynowych oraz układów elektronicznych (materiały po stronie wykonawcy).

Niezwłoczne usuwanie zaistniałych awarii i przywrócenie urządzeń do stanu sprawności, przy czym podjęcie działań powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
	Przegląd wszystkich odcinków sieci zgodnie z harmonogramem.

Zabezpieczenie miejsc nadmiernego zużycia przewodu jezdnego i nadpalonych linek nośnych.
Regulacja położenia osi symetrii przewodu.
Regulacja zygzaka i załamań przewodu jezdnego.
Prostowanie zgięć i załamań przewodu jezdnego.
Wymiana zacisków wieszakowych, które są uszkodzone na skutek eksploatacji.
Wymiana uszkodzonych wieszaków.
Wymiana innych części osprzętu sieciowego wykazujących uszkodzenia mechaniczne.
Sprawdzenie stanu skręcenia śrub w osprzęcie sieciowym i poprawienie.
Sprawdzenie i wyregulowanie położenia przewodów zasilających, odgromowych, połączeń międzytorowych górnych.
	Regulacja naciągu drutów poprzecznych i lin kotwiących przewody jezdne do słupów oraz budynków.
	Regulacja, wymiana i uzupełnienie wieszaków linkowych (pionówek).
Wymiana uszkodzonych izolatorów liny nośnej i ramion odciągów sieci.
Regulacja i wymiana drutów ślizgowych przy izolatorach sekcyjnych i regulacja izolatorów sekcyjnych wraz wymianą nadpalonych.
Konserwacja odłączników sieciowych i wyprowadzeń kablowych.
Utrzymanie dobrego stanu technicznego konstrukcji nośnych i wsporczych.
Sprawdzanie i uzupełnienie stanu zamocowania tabliczek informacyjnych oraz napisów informacyjnych.
SOT Podgórze - przegląd, konserwacja, naprawy oraz wykonanie pomiarów jeden raz na kwartał (wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów) następujących urządzeń:
	szafy prądu stałego typu RPS plus/BWS (4 szt. na międzytorzu 2-3) W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania regeneracji lub remontu urządzenia w szafie prądu stałego, wykonawca usługi zapewnia ciągłość pracy szafy prądu stałego typu RPS plus/BWS a urządzenie wymagające naprawy przekazuje do jej wykonania lub wykonuje we własnym zakresie.
	skrzynki sterownicze odłączników i bramek wejściowych (stacyjki, sygnalizacje, przyciski) – 37sztuk (ewentualna wymiana wkładów stacyjek na wkłady o kluczykach różnoimiennych na wezwanie Zamawiającego -rozliczenie za wykonane prace wg, kosztorysu powykonawczego).
	napędy i odłączniki sieciowe w hali – 27sztuk

wyłącznik Wse2000 plus szafka sterownicza tor1
podesty naprawcze (wraz z bramkami, ryglami i sterowaniem) – 9 kompletów
sprawdzenie, ewentualna wymiana przerywaczy i izolatorów
21. SOT Nowa Huta - konserwacja urządzeń odłącznikowych podstacyjnych zasilania trakcji elektrycznej sterowanych na pomostach (6 pomostów - przegląd 1 raz w miesiącu):
	Konserwacja, drobne naprawy, wymianę lub regenerację wyłączników szybkich

	Konserwacja, drobne naprawy, wymianę pozostałej aparatury elektrycznej (styczniki pomocnicze, wyłączniki krańcowe, Lampi sygnalizacyjne, przyciski sterownicze, elementy napędów odłączników itp.). Ewentualna wymiana wkładów stacyjek na wkłady o kluczykach różnoimiennych-na wezwanie Zamawiającego -rozliczenie za wykonane prace wg, kosztorysu powykonawczego).

	szafy prądu stałego typu RPS plus/BWS (6 szt.)
	napędy i odłączniki sieciowe w hali – 17sztuk


	Sprawdzenie uszynień słupów trakcyjnych i ewentualne naprawy (na wezwanie Zamawiającego -rozliczenie za wykonane prace wg, kosztorysu powykonawczego).

Obcinanie i usuwanie gałęzi zagrażających eksploatacji sieci trakcyjnej.
W trakcie przeprowadzanej konserwacji wykonywanie pomiarów parametrów decydujących o sprawności całej sieci trakcyjnej a w miejscach wskazujących na występowanie nieprawidłowości sporządzenie w formie notatki szczegółowej informacji o nieprawidłowościach i dostarczenie jej „Zamawiającemu" (Kierownik właściwej stacji, Dział Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury) z informacją o pilności ich usunięcia.
Wykonanie raz w roku pomiarów zużycia przewodu jezdnego w krytycznych punktach sieci narażonych na uderzenia pantografu (w okolicy wieszaków i w połowie przęsła) i zawieszenia przewodu jezdnego. Pomiary należy wykonać w okresie od 15 kwietnia do 15 maja. Protokoły pomiarów wraz z wnioskami należy wykonać w dwóch  egzemplarzach – po jednym dla każdej Stacji i dostarczyć jeden egzemplarz  do Kierownika danej Stacji i do Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury dla obu Stacji. 
Dokonywanie wyłączeń sieci trakcyjnej na zgłoszenie Zamawiającego.
Oferta musi zawierać harmonogram przeglądu i konserwacji sieci w układzie miesięcznym (należy odnieść się do numeracji torów).
	Do protokołu odbioru należy załączyć pisemny raport z wykonanych czynności konserwacyjnych w danym miesiącu.
	Podjęcie pracy na usunięcie awarii nie później niż w ciągu 30 minut od zgłoszenia telefonicznego.


