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WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie 
szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem w inwestycjach kolejowych, konstrukcji 
i mechaniki pojazdów oraz prowadzenia ruchu pociągów”

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.01.02.00-00-0280/19 pn. 
„Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2019 roku”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Część 3 zamówienia obejmuje szkolenie „Prowadzenie ruchu pociągów i manewrów”, które 
zgodnie z opisem w punkcie 2.1. ma służyć zapoznaniu uczestników z zagadnieniami 
związanymi z „prowadzeniem ruchu”. Za prowadzenie ruchu odpowiedzialni są przede 
wszystkim dyżurni ruchu (nie maszyniści, którzy prowadzą pojazdy a nie ruch).

Zakres tematyczny w punkcie 2.1. ewidentnie wskazuje na zagadnienia i kompetencje widziane 
od strony prowadzącego ruch a nie od strony prowadzącego pojazd kolejowy. Stoi 
to w sprzeczności z zapisami w punkcie 2.2. w którym wymaga się praktycznych przykładów 
i komentarzy opartych o doświadczenia z prowadzenia pociągów. To zaś jest zakres 
kompetencji przede wszystkim maszynistów.

W efekcie nie jest jasne, czy UTK oczekuje szkolenia na symulatorze dla dyżurnych ruchu 
i przekazania wiedzy w zakresie prowadzenia ruchu (na co wskazują szczegółowe punkty 
literowe w podpunkcie 2.1.), czy szkolenia na symulatorze dla maszynistów i przekazania 
wiedzy w zakresie prowadzenia pojazdów (co sugeruje zapis w punkcie 2.2.).

Ten sam dylemat wyraźnie widać w wymaganiach dla trenerów. W punkcie 5.1.4.1 podpunkt 
2) UTK wymaga aby trenerzy byli instruktorami maszynistów, a w podpunkcie 1) żeby mieli 
przeprowadzone co najmniej 60 godzin szkoleniowych z zakresu prowadzenia ruchu, czyli 
kompetencji pracowników służby ruchu zarządcy infrastruktury.
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie oczekiwań i modyfikację zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Ogłoszenia o Zamówieniu:

1) W Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie ruchu pociągów 
i manewry” zmianie ulega pkt. 2.1 lit d Załącznik nr 1 do OOZ (str. 7) z „Prowadzenie 
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ruchu kolejowego na stacjach” na „Prowadzenie pojazdu kolejowego i manewry na 
 stacjach”;

2) W Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie ruchu pociągów 
i manewry” zmianie ulega pkt 2.1 lit g Załącznik nr 1 do OOZ (str. 7) z „Prowadzenie 
ruchu kolejowego na szlakach” na „Prowadzenie pojazdu kolejowego na szlakach”;

3) W Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie ruchu pociągów 
i manewry” zmianie ulega pkt 2.1 lit i Załącznik nr 1 do OOZ (str. 7) z „Prowadzenie 
ruchu na podstawie blokady liniowych” na „Prowadzenie pojazdu kolejowego 
na podstawie blokady liniowych”;

4) W Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie ruchu pociągów 
i manewry” zmianie ulega pkt 2.1 lit l Załącznik nr 1 do OOZ (str. 7) 
z „Prowadzenie ruchu pod ETCS i GSM-R” na „Prowadzenie pojazdu kolejowego pod 
ETCS i GSM-R”;

5) W pkt 5.1.4.1 ppkt 1) Ogłoszenia o Zamówieniu (str. 4) z „każdy z trenerów, 
przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i jest 
w stanie udokumentować przynajmniej 60 godzin szkoleniowych, obejmujących 
tematycznie zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu i manewrami,” na „każdy 
z trenerów, przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert i jest w stanie udokumentować przynajmniej 60 godzin szkoleniowych, 
obejmujących tematycznie zagadnienia związane z prowadzeniem pojazdów 
kolejowych i manewrami”.

Pytanie 2:
Czy wymaganie dotyczące kompetencji osób szkolących w części 3: pkt. 5.1.4.1 „dysponuje 
zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, składającym się z co najmniej 
dwóch (2) trenerów, którzy posiadają niżej wymienione wykształcenie i doświadczenie: … 
2)każdy z trenerów w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pracował 
co najmniej 3 lata jako instruktor maszynista …”, jest zasadne w stosunku do tematu szkolenia 
„Prowadzenie ruchu pociągów i manewry”? Zdaniem Tor-Audytor Sp. z o.o.  adekwatnym 
wymogiem  w wyżej wymienionym temacie winny być uprawnienia i/lub przygotowanie 
zawodowe w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego. Natomiast instruktor maszynista jest 
uczestnikiem procesu prowadzenia pojazdów kolejowych (pociągów i składów 
manewrowych).

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Ogłoszenia o Zamówieniu:

1) W pkt 5.1.4.1 ppkt 1) Ogłoszenia o Zamówieniu (str. 4) z „każdy z trenerów, 
przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i jest 
w stanie udokumentować przynajmniej 60 godzin szkoleniowych, obejmujących 
tematycznie zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu i manewrami,” na „każdy 
z trenerów, przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert i jest w stanie udokumentować przynajmniej 60 godzin szkoleniowych, 
obejmujących tematycznie zagadnienia związane z prowadzeniem pojazdów 
kolejowych i manewrami”.
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W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Transportu Kolejowego na którym zostało opublikowane Ogłoszenie, Zamawiający 
wprowadził ww. zmiany oraz zamieścił następujące ujednolicone dokumenty:
1. OOZ na usługi społeczne,
2. Z-1 Opis przedmiotu zamówienia
3. Z-5 Wykaz osób.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie termin składania oraz otwarcia ofert:
1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2019 r. do godziny 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 
piętro (Urząd jest otwarty w godz. 8:15 – 16:15, w dni robocze od poniedziałku 
do piątku).

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu, w którym przypada 
termin składania ofert, o godzinie 11:30, w pok. nr 12.32.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

JAN SIUDECKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

TECHNIKI I WYROBÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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