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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia opisanego poniżej w Przedmiocie 
zamówienia.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen 
i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Zasady 

prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania ERTMS do prowadzenia ruchu – szkolenie wyjazdowe na torze 
doświadczalnym”.

1.2 Szkolenie powinno zapewnić praktyczne zapoznanie uczestników w szczególności 
z następującymi zagadnieniami:

1) dotyczącymi badań na torze doświadczalnym prowadzanymi w trakcie testów 
trwałości, niezawodności i dynamiki urządzeń oraz systemów stosowanych w ruchu 
kolejowym,

2) obsługi scentralizowanych urządzeń sterowania ruchem, w tym ERTMS/ETCS,
3) zasadami działania urządzeń kontrolujących czujność maszynisty na pojeździe 

trakcyjnym (SHP i czuwak aktywny),
4) zasadami działania pokładowych systemów sterowania w zakresie ERTMS/ETCS – 

współpracy urządzeń pokładowych z przytorowymi,
5) zasadami działania sygnałów alarmowych: RADIOSTOP (pasmo 150 MHz) oraz REC 

(Railway Emergency Call) w paśmie GSM-R,
6) zakresem czynności wykonywanych w trakcie przejazdu pociągu z linii 

wyposażonych w ERTMS/ETCS poziom 1 na linie niewyposażone i odwrotnie,
7) prowadzenia ruchu pociągów wyposażonych w urządzenia pokładowe systemu 

ERTMS/ETCS poziomu 1 na liniach niewyposażonych w system ERTMS/ETCS 
poziomu 1.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Liczba uczestników szkolenia wyniesie 15 osób, z możliwością zwiększenia liczby 

uczestników do 18 osób.
2.2 Szkolenia przeprowadzane w dni robocze, w wymiarze 3 dni, 8 godzin dziennie łącznie 

z przerwami.
2.3 Miejsce szkoleń: ośrodek w Polsce, dysponujący odpowiednim zapleczem 

szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym. Nocleg dla uczestników szkolenia 
w pokojach maksymalnie 2-osobowych wyposażonych w łazienki. Baza hotelowa 
i noclegowa w ramach jednego obiektu.
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2.4 Część praktyczna szkolenia realizowana w pobliżu bazy hotelowo-szkoleniowej, 
nie dalej niż 20 km.

2.5 Wyżywienie: dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad lub obiad i kolacja, serwis 
kawowy w przerwach szkolenia.

2.6 Transport uczestników szkolenia z siedziby UTK na miejsce szkolenia i z powrotem 
oraz na zajęcia praktyczne.

2.7 Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej 
i elektronicznej.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o:

3.1.1 Podanie ceny netto i brutto szkolenia;
3.1.2 Wyszczególnienie kwoty, o jaką zostanie powiększona wartość szkolenia 

w przypadku zwiększenia liczby osób – kwota za każdą kolejną osobę.
3.1.3 Kalkulacja może zawierać inne elementy mające wpływ na wartość zamówienia.

4.  POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 4 maja 2018 r. do godziny 15:00.
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
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