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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na 

zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 

z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę specjalistycznego szkolenia/warsztatów 

wyjazdowych dla pracowników UTK z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, zgodnie z zakresem i zasadami 

określonymi poniżej.  

2. Zakres szkolenia: 

2.1. Na szkolenie/warsztaty (obowiązek posługiwania się jedynie językiem polskim) składać się winno - na płaszczyźnie 

merytorycznej – trzy, niżej określone bloki tematyczne: 

2.2. Blok nr 1: Szkolenie/warsztaty praktyczne, służące do wypracowania i przedstawienia do implementacji przez UTK 

najkorzystniejszych z możliwych, zindywidualizowanych wobec wymagań i warunków UTK – procedur w obszarze 

audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych (przewoźników 

kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie). 

2.2.1. W wyniku w/w. szkolenia, w drodze praktycznych warsztatów oraz zajęć z pracownikami UTK, winny zostać 

opracowane przez Wykonawcę i przekazane do użytkowania przez UTK: 

2.2.1.1.  procedury audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów 

kolejowych; 

2.2.1.2. procedury wdrażania i implementacji w/w. procedur; 

2.2.1.3. materiały szkoleniowe, zawierające wszelkie potrzebne informacje itp. itd. umożliwiające właściwe i 

terminowe wdrożenie i implementację zaproponowanych przez Wykonawcę w/w. procedur. 

2.2.1.4. certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia/warsztatów z w/w. tematyki dla każdego z uczestników; 

2.2.2. Na w/w. szkolenie będą składały się dwa spotkania robocze szkoleniowo-warsztatowe: 

2.2.2.1. pierwsze (jednodniowe spotkanie robocze dot. przygotowania zagadnień itp. itd. objętych umową) – w 

zaproponowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z UTK terminie w siedzibie UTK – tj. Urząd Transportu 

Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 (jednak nie później, niż do dnia 30.11.2012r). Spotkanie 

robocze ma służyć zapoznaniu się przez Wykonawcę ze specyfiką i informacjami szczegółowymi 

dotyczącymi zagadnień niezbędnych wg Wykonawcy do zaproponowania właściwych i pasujących do w/w. 

okoliczności dla UTK - procedur audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i 

utrzymaniem operatorów kolejowych. W spotkaniu roboczym – ze strony UTK będą uczestniczyć 

wyznaczeni przez UTK – pracownicy UTK (maksymalnie 10 osób) odpowiedzialni za audytowanie oraz 

kontrolę systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych. Spotkanie 

robocze może trwać dłużej niż jeden dzień, powinno zostać tak wyznaczone i trwać na tyle długo, by 

Wykonawca mógł z należytą starannością przygotować się do realizacji dalszej części umowy – tj. 

warsztatów roboczych w terminach niżej określonych oraz zaproponowaniu w/w. procedur. 

2.2.2.2. drugie – warsztaty robocze w dniach od 30.11.2012r do 01.12.2012r (włącznie – razem dwa dni) w wybranym 

przez Wykonawcę ośrodku szkoleniowym (wymagania dotyczące ośrodka szkoleniowego – patrz pkt 4.1 

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia). Spotkanie szkoleniowe ma służyć przekazaniu i przeszkoleniu 

wybranych przez UTK pracowników UTK w liczbie 40 osób w zakresie wdrażania, implementacji oraz 

działania przekazywanych przez Wykonawcę procedur audytowania i kontroli systemów zarządzania 

bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych. Szkolenie takie musi być tak zorganizowane i 

przeprowadzone – by w tym samym terminie i miejscu (tj. od 30.11.2012r do 01.12.2012r włącznie – razem 

dwa dni; w wybranym przez Wykonawcę ośrodku szkoleniowym) umożliwić przeprowadzenie szkolenia z 

zakresu psychologii biznesu dotyczącego zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi (blok nr 3 niniejszego 

przedmiotu zamówienia). 

2.2.3. Wykonawca w załączeniu do swojej oferty winien przedstawić: ogólny zakres merytoryczny, proponowany 

harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, kadrę prowadzącą szkolenie, oraz inne informacje o charakterze 

ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

2.3. Blok nr 2: Szkolenie z zakresu praktycznych narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa, stosowanych w transporcie 

kolejowym; 

2.3.1. Na powyższe szkolenie winno składać się dwudniowe szkolenie praktyczne (w terminie od 15.12.2012r do 

16.12.2012r włącznie – razem dwa dni) w wybranym przez Wykonawcę ośrodku szkoleniowym (wymagania 

dotyczące ośrodka szkoleniowego – patrz pkt 4.1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia) z następujących 

zagadnień: 

2.3.1.1. zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym z wykorzystaniem metody FMEA; 

2.3.1.2. ocena istotności zmiany zgodnie z CSM RA (Rozporządzenie KE 352/2009); 

2.3.1.3. praktyczne zastosowanie RAMS w transporcie kolejowym jako narzędzia do monitorowania pojazdów 

kolejowych w systemie zarządzania utrzymaniem ECM; 

2.3.2. W szkoleniu uczestniczyć będą pracownicy UTK w liczbie 40 osób. 
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2.3.3. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest wydać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia z 

w/w. tematyki dla każdego z uczestników; 

2.3.4. Wykonawca w załączeniu do swojej oferty winien przedstawić: ogólny zakres merytoryczny, proponowany 

harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, kadrę prowadzącą szkolenie, oraz inne informacje o charakterze 

ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

2.4. Blok nr 3: Szkolenie praktyczne (warsztaty) z zakresu psychologii biznesu, dotyczące podwyższenia praktycznych 

umiejętności managerskich kierownictwa UTK w obszarze: współpracy w zespole, obiegów decyzji oraz innych 

aspektów wpływających na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi – dotyczącymi bezpieczeństwa 

transportu kolejowego. 

2.4.1. Na w/w. szkolenie będą składały się dwa spotkania robocze szkoleniowo-warsztatowe: 

2.4.1.1. pierwsze (jednodniowe spotkanie robocze dot. przygotowania zagadnień itp. itd. objętych umową) – w 

zaproponowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z UTK terminie w siedzibie UTK – tj. Urząd Transportu 

Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 (jednak nie później, niż do dnia 30.11.2012r). Spotkanie 

robocze ma służyć zapoznaniu się przez Wykonawcę ze specyfiką i informacjami szczegółowymi 

dotyczącymi zagadnień niezbędnych wg Wykonawcy do realnego podwyższenia umiejętności managerskich 

kierownictwa UTK w obszarze: współpracy w zespole, obiegu decyzji oraz innych aspektów wpływających 

na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi – dotyczącymi bezpieczeństwa transportu 

kolejowego. W spotkaniu roboczym – ze strony UTK będą uczestniczyć wyznaczeni przez UTK – pracownicy 

UTK (maksymalnie 10 osób) odpowiedzialni za w/w. zakres merytoryczny. Spotkanie robocze może trwać 

dłużej niż jeden dzień, powinno zostać tak wyznaczone i trwać na tyle długo, by Wykonawca mógł z 

należytą starannością przygotować się do realizacji dalszej części umowy – tj. warsztatów roboczych w 

terminach niżej określonych. 

2.4.1.2. drugie – warsztaty robocze w dniach od 30.11.2012r do 01.12.2012r (włącznie – razem dwa dni) w wybranym 

przez Wykonawcę ośrodku szkoleniowym (wymagania dotyczące ośrodka szkoleniowego – patrz pkt 4.1 

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia). Spotkanie szkoleniowe ma służyć przekazaniu i przeszkoleniu 

wybranych przez UTK pracowników UTK w liczbie 40 osób w zakresie realnego podwyższenia umiejętności 

managerskich kierownictwa UTK w obszarze: współpracy w zespole, obiegów decyzji oraz innych aspektów 

wpływających na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi – dotyczącymi bezpieczeństwa 

transportu kolejowego. Szkolenie takie musi być tak zorganizowane i przeprowadzone – by w tym samym 

terminie i miejscu (tj. od 30.11.2012r do 01.12.2012r włącznie – razem dwa dni; w wybranym przez 

Wykonawcę ośrodku szkoleniowym) umożliwić przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu 

audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów kolejowych (tj. 

blok nr 1 niniejszego szkolenia). 

2.4.2. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest wydać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia z 

w/w. tematyki dla każdego z uczestników; 

2.4.3. Wykonawca w załączeniu do swojej oferty winien przedstawić: ogólny zakres merytoryczny, proponowany 

harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, kadrę prowadzącą szkolenie, oraz inne informacje o charakterze 

ogólnym, niezbędne do realizacji celów szkolenia. 

3. W terminie do 23.11.2012r Wykonawca uzgodni z UTK i przedstawi w odniesieniu do każdego z w/w. trzech bloków 

tematycznych – szczegółowy zakres merytoryczny, harmonogram zajęć szkoleniowo/warsztatowych, prowadzącą w/w. 

kadrę, oraz inne informacje niezbędne do realizacji celów szkolenia, zawierający – oprócz powyższego, co najmniej określenie: 

3.1. proponowanego miejsca/miejsc szkolenia/warsztatów oraz zakwaterowania (zawierającym opis ośrodka, sal 

szkoleniowo/warsztatowych, warunków noclegowych, sanitarnych itp. itd.) oraz zakresu wyżywienia wszystkich 

wymaganych niżej posiłków (zawierających przykładowe menu) – zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4. niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

3.2. proponowanych prowadzących szkolenia – trenerów, w każdym z trzech w/w. bloków tematycznych, z tym, że: 

3.2.1. w zakresie bloku nr 1 – zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i wykształceniu) 

oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

3.2.1.1. kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr inżynier polskiej uczelni politechnicznej, z katedry transportu 

szynowego (może być inna nazwa katedry, o ile merytorycznie obejmuje zakresem swojego działania w/w.), 

posiadający co najmniej uprawnienia audytora Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2009), oraz 

Bezpieczeństwem (SMS) oraz Utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym (musi być audytorem we 

wszystkich tych trzech zakresach); 

3.2.1.2. doświadczenie: przeprowadzenie co najmniej 10 szkoleń/warsztatów mających charakter budowy i 

wdrażania systemów zarządzania wraz z zaproponowaniem stosownych procedur (oraz ich implementacji) 

z zakresu audytowania i kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem operatorów 

kolejowych; 

3.2.2. w zakresie bloku nr 2 – zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i wykształceniu) 

oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 



 

 
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 

SIWZ - zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 
z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

nr postępowania: : BAF-233-6/2012 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

3 

 

 

3.2.2.1. kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr inżynier polskiej uczelni politechnicznej, z katedry transportu 

szynowego (może być inna nazwa katedry, o ile merytorycznie obejmuje zakresem swojego działania w/w.); 

3.2.2.2. doświadczenie: przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu praktycznych narzędzi do monitorowania 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym; 

3.2.3. w zakresie bloku nr 3 - zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić osoby o niegorszych kwalifikacjach (i wykształceniu) 

oraz doświadczeniu, niż niżej określone: 

3.2.3.1. kwalifikacje i wykształcenie : co najmniej dr psychologii; 

3.2.3.2. doświadczenie: przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z zakresu psychologii biznesu; 

3.3. Czas rozpoczęcia i zakończenia każdego szkolenia/warsztatów z w/w. bloków tematycznych w każdym z dni 

szkoleniowo-warsztatowych musi być skoordynowany z czasem wydawania posiłków, określonych w pkt. 4.1. 

4. Zasady szkolenia: 

4.1. Wykonawca winien – niezależnie od organizacji i przeprowadzenia w/w. szkoleń/warsztatów merytorycznych – 

zagwarantować: 

4.1.1. wynajem na potrzeby szkolenia – odpowiednich sal szkoleniowych (na cały merytoryczny zakres szkolenia – w 

liczbie sal odpowiadającej proponowanemu zakresowi merytorycznemu i ewentualnej konieczności podziału na 

grupy itp. itd., jaką określi Wykonawca – celem właściwej realizacji usługi szkoleniowo/warsztatowej; sale 

szkoleniowe musza znajdować się w ośrodku szkoleniowym, w którym mają zakwaterowanie uczestnicy – patrz 

niżej) oraz  

4.1.2. zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia w odpowiednim ośrodku szkoleniowym, 

znajdującym się nie dalej niż 50 km, a nie bliżej niż 20 km od siedziby UTK (liczy się długość trasy drogowej od 

Urzędu Transportu Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4), i tak: 

4.1.2.1. w terminie od 30.11.2012r do 01.12.2012r – wykonawca musi zapewnić: 

4.1.2.1.1. salę szkoleniową/sale szkoleniowe dla 40 osób (patrz pkt 4.1.1.), oraz 

4.1.2.1.2. nocleg dla 40 pracowników UTK, w tym co najmniej dla 8 osób w pokojach jednoosobowych, oraz 

dla pozostałych 32 osób – w pokojach nie większych niż 2-osobowe. Pokoje winny być wyposażone w 

zintegrowaną łazienkę (tj. umywalka, prysznic lub wanna, WC). Wykonawca musi zapewnić tak 

określony nocleg w terminie: z 30.11.2012r na 01.12. 2012r.; 

4.1.2.1.3. wyżywienie oraz catering dla uczestników szkolenia. I tak: 

4.1.2.1.3.1. w trakcie zajęć szkoleniowych (warsztatów) Wykonawca musi zapewnić dla 40 osób co 

najmniej dwie przerwy – na których dla wszystkich uczestników szkolenia serwowane będą: 

kawa, herbata oraz woda mineralna i soki owocowe, ciastka/ciasto; 

4.1.2.1.3.2. w dniu 30.11.2012r  – winne zostać zaserwowane dla 40 osób: obiad (co najmniej 

dwudaniowy wraz z napojami – około godziny 15.00), oraz o godzinie 20.00 uroczysta kolacja 

inauguracyjna o podwyższonym standardzie; 

4.1.2.1.3.3. w dniu 01.12.2012r winno zostać zaserwowane dla 40 osób: śniadanie (do godziny 8.30) oraz 

obiad (co najmniej dwudaniowy wraz z napojami – około godziny 15.00); 

4.1.2.2. w terminie od 13.12.2012r do 16.12.2012r – wykonawca musi zapewnić: 

4.1.2.2.1. salę szkoleniową/sale szkoleniowe dla 40 osób (patrz pkt 4.1.1.), oraz 

4.1.2.2.2. nocleg dla 40 pracowników UTK, w pokojach nie większych niż 2-osobowe. Pokoje winny być 

wyposażone w zintegrowaną łazienkę (tj. umywalka, prysznic lub wanna, WC). Wykonawca musi 

zapewnić tak określony nocleg w terminie: z 13.12.2012 na 14.12.2012r , z 14.12.2012r na 15.12.2012r oraz 

z 15.12.2012 na 16.12.2012r); 

4.1.2.2.3. wyżywienie oraz catering dla uczestników szkolenia. I tak: 

4.1.2.2.3.1. w trakcie zajęć szkoleniowych (warsztatów) Wykonawca musi zapewnić dla 40 osób co 

najmniej dwie przerwy – na których dla wszystkich uczestników szkolenia serwowane będą: 

kawa, herbata oraz woda mineralna i soki owocowe, ciastka/ciasto; 

4.1.2.2.3.2. w dniu 13.12.2012 winno zostać zaserwowane dla 40 osób: obiad (co najmniej dwudaniowy 

wraz z napojami – około godziny 15.00) oraz kolacja (około g. 20.00); 

4.1.2.2.3.3. w dniu 14.12.2012r. winno zostać zaserwowane dla 40 osób: śniadanie (do godziny 8.30), 

obiad (co najmniej dwudaniowy wraz z napojami – około godziny 15.00) oraz kolacja (około g. 

20.00); 

4.1.2.2.3.4. w dniu 15.12.2012r winno zostać zaserwowane śniadanie dla 40 osób (do godziny 8.30), obiad 

(co najmniej dwudaniowy wraz z napojami – około godziny 15.00), oraz o godzinie 20.00 

kolacja; 

4.1.2.2.3.5. w dniu 16.12.2012r winno zostać zaserwowane dla 40 osób: śniadanie (do godziny 8.30) oraz 

obiad (co najmniej dwudaniowy wraz z napojami – około godziny 15.00). 

4.2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy a przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń określonych niniejszymi 

wymogami, uzgodni z UTK – szczegółowe menu cateringów, śniadań, obiadów oraz kolacji (w tym – kolacji 

inauguracyjnej o podwyższonym standardzie w dniu 30.11.2012r). 

4.3. Niezależnie od w/w. warunków, Wykonawca winien zagwarantować, iż: 
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4.3.1. zgodnie z wyżej określonymi zasadami - zakwaterowanie (w dniach od 13.12.2012 do 15.12.2012r) i wyżywienie (w 

dniach od 13.12.2012 do 16.12.2012r) zostanie zapewnione w tym samym ośrodku szkoleniowym; 

4.3.2. zakwaterowanie (w dniu 30.11.2012r) i wyżywienie (w dniach od 30.11.2012 do 01.12.2012r) może ale nie musi być 

zapewnione w tym samym ośrodku szkoleniowym co w/w. w pkt 4.2.1.; 

5. Niezależnie od powyższego, Wykonawca powinien zagwarantować transport autokarem (spełniającym wszelkie wymogi 

techniczne i homologacyjne w tym zakresie) dla 40 osób w następujących terminach: 

5.1. w dniu 30.11.2012r – z Warszawy z ulicy Hożej 4 do wybranego ośrodka szkoleniowego (w godzinach wczesno-rannych, 

umożliwiających dowóz pracowników UTK na szkolenie w dniu 30.11.2012r); 

5.2. w dniu 01.12.2012r – z wybranego ośrodka szkoleniowego do Warszawy na ul. Hożą 4 (w godzinach wieczornych, 

umożliwiających dowóz pracowników UTK ze szkolenia w dniu 01.12.2012r). 

6. Wykonawca za realizacje całej w/w. usługi (szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport) wystawi UTK, jako 

zamawiającemu – jeden rachunek/fakturę VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi w tym zakresie) z tytułu 

realizacji usługi szkoleniowej. Z uwagi na fakt iż powyższe zamówienie szkoleniowe finansowane jest ze środków publicznych, 

wydatek z tym związany zwolniony jest z podatku VAT. 

 


