
Strona 1 z 2

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 e-mail: utk@utk.gov.pl

Departament Planowania i Nadzoru  

Warszawa, dnia 23 września 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 „Proces 

planowania inwestycji w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem zasad finansowania 
z funduszy UE”.

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

1) Uwarunkowania prawne budowlanego procesu inwestycyjnego w transporcie 
kolejowym: 

 wymagania w zakresie Prawa Budowlanego,
 wymagania w zakresie ustawy o transporcie kolejowym, 
 wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei.

2) Rola, zadania i uprawnienia jednostek notyfikowanych w procesie inwestycyjnym:
 certyfikacja podsystemów – w jakim zakresie i na jakim etapie projektu,
 odnowienie a modernizacja – różnice w wymaganej dokumentacji (w tym 

przekazywanej do Prezesa UTK),
 system „projektuj i buduj”.

3) Rola, zadania i uprawnienia zleceniodawcy, wykonawcy i nadzorującego proces 
inwestycyjny:

 podział zadań pomiędzy zlecającego a wykonawcę modernizacji w zakresie 
zgłoszeń do Prezesa UTK,

 zabezpieczenie miejsca robót – wymagania i podział obowiązków,
 nadzór inwestorski,
 bezpieczeństwo prac inwestycyjnych,
 odpowiedzialność zawodowa lub karna profesjonalistów budowlanych,

4) Dokumentacja projektowa procesu inwestycyjnego w transporcie kolejowym:
 zakres wymaganej dokumentacji,
 zasady odpowiedzialności i wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej.

5) Prowadzenie ruchu kolejowego podczas prowadzenia robót torowych:
 sporządzanie harmonogramu robót,
 opracowywanie regulaminów prowadzenia ruchu na czas robót,
 wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsca robót.

6) Plan a realizacja – zarządzanie zmianami w projekcie: 
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 sprawdzenie kompletności, zgodności z pozwoleniami, poprawności przyjętych 
rozwiązań, wykonalności zamierzonych robót,

 odbiory częściowe, końcowe i ostateczne – warunki.
7) Zasady realizacji projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym finansowanych 

z funduszy UE, w tym w szczególności: 
 obowiązujące regulacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu,
 ocena wykonalności projektu,
 tworzenie budżetu i harmonogramu projektu z uwzględnieniem w szczególności 

kategorii wydatków i ich kwalifikowalności,
 procedura wnioskowania o dofinansowanie,
 realizacja, rozliczanie i kontrola projektu.

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.
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 27 września 2019 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 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
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