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Departament Techniki i Wyrobów  

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 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 
„prowadzenie ruchu pociągów i manewry”. 

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

1) Przygotowanie pociągu do jazdy
2) Rodzaje ruchu kolejowego
3) Organizacja ruchu kolejowego
4) Prowadzenie ruchu kolejowego na stacjach
5) Przygotowanie drogi przebiegu
6) Współpraca posterunków technicznych w obrębie stacji
7) Prowadzenie ruchu kolejowego na szlakach
8) Telefoniczne zapowiadanie pociągów
9) Prowadzenie ruchu na podstawie blokad liniowych
10) Prowadzenie manewrów
11) Sygnały i wskaźniki
12) Prowadzenie ruchu pod ETCS i GSM-R

1.3 szkolenie powinno obejmować podanie praktycznych przykładów i zawierać 
komentarze oparte o doświadczenia z prowadzenia pociągów i manewrów.

1.4 szkolenie powinno obejmować szkolenie na symulatorze w wymiarze przynajmniej 
15 minut na uczestnika. 

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 2 dni, 8 godzin dziennie 
łącznie z przerwami.

2.3 Miejsce szkolenia: ośrodek w Warszawie, dysponujący odpowiednim zapleczem 
szkoleniowym i gastronomicznym. 

2.4 Wyżywienie: obiad, serwis kawowy w przerwach szkolenia.

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

http://www.utk.gov.pl/
https://www.bsk.isdr.pl/ruch.php#r1
https://www.bsk.isdr.pl/ruch.php#r2
https://www.bsk.isdr.pl/ruch.php#r3
https://www.bsk.isdr.pl/ruch.php#r3_1
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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 15 maja 2019 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.).

JAN SIUDECKI
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