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Warszawa, dnia 01 czerwca 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 „Budowa 

systemu zasilania w energię trakcyjną – szkolenie wyjazdowe lub stacjonarne 
połączone z wizytą studyjną”.

1.2 Szkolenie powinno zapewnić praktyczne zapoznanie uczestników w szczególności 
z następującymi zagadnieniami:
1) dotyczącymi budowy trakcji elektrycznej (rodzaje sieci i ich przeznaczenie, 

zasilanie sieci trakcyjnej, sieć powrotna, współpraca z odbierakiem prądu),
2) budowy i funkcjonowania układu zasilania (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne),
3) weryfikacji układu zasilania sieci trakcyjnej (napięcie, częstotliwość, parametry 

dotyczące wydajności układu zasilania, hamowanie odzyskowe, organizacja 
koordynacji zabezpieczeń elektrycznych, zakłócenia harmoniczne i dynamiczne 
systemów zasilania sieci trakcyjnej prądem przemiennym),

4) charakterystyka dynamiczna i jakość odbioru prądu;
5) zabezpieczenia przeciwporażeniowe.

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

uczestników do 18 osób.
2.2 Szkolenia przeprowadzone zostanie w dni robocze, w wymiarze 3 dni, 8 godzin 

dziennie łącznie z przerwami.
2.3 Uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione materiały szkoleniowe w wersji papierowej 

i elektronicznej.
2.4 Warunki dla szkolenia stacjonarnego połączonego z wizytą studyjną: ośrodek 

w Warszawie dysponujący, odpowiednim zapleczem szkoleniowym.
Wizyta studyjna realizowana w pobliżu ośrodka w Warszawie, nie dalej niż 20 km 
(zapewniony zostanie niezbędny transport z ośrodka).
Wyżywienie: obiad, serwis kawowy w przerwach szkolenia.

2.5 Warunki dla szkolenia wyjazdowego: miejsce szkolenia – 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 szkoleniowa w ramach jednego obiektu.
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Część praktyczna szkolenia realizowana w pobliżu bazy hotelowo-szkoleniowej, 
nie dalej niż 20 km.
Wyżywienie: dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad lub obiad i kolacja, serwis 
kawowy w przerwach szkolenia.
Transport uczestników szkolenia z siedziby UTK na miejsce szkolenia i z powrotem 
oraz na wizytę studyjną.

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

3.1.1 Podanie ceny netto i brutto szkolenia, w zależności od wariantu z pozycji 2.4 lub 
2.5;

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 13 czerwca 2018 r. 
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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