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SZCZEGÓŁOWY OPIS 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:
1.2.1.Uwarunkowania prawne budowlanego procesu inwestycyjnego w transporcie 

kolejowym:
a. w zakresie Prawa Budowlanego,
b. w zakresie ustawy o transporcie kolejowym,
c. w zakresie prawa ochrony środowiska,
d. w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

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

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

1.2.3.Rola, zadania i uprawnienia zleceniodawcy, wykonawcy i nadzorującego proces 
inwestycyjny:
a. omówienie warunków kontraktowych FIDIC,
b. podział zadań pomiędzy zlecającego a wykonawcę modernizacji w zakresie 

zgłoszeń do Prezesa UTK,
c. zabezpieczenie miejsca robót – wymagania i podział obowiązków,
d. nadzór inwestorski,
e. bezpieczeństwo prac inwestycyjnych,
f. odpowiedzialność zawodowa lub karna profesjonalistów budowlanych,

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

oraz ich wpływ na wydane decyzje z zakresu Prawa budowlanego.
1.2.5.Prowadzenie ruchu kolejowego podczas prowadzenia robót torowych:

a. sporządzanie harmonogramu robót,
b. opracowywanie regulaminów prowadzenia ruchu na czas robót,
c. wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsca robót.
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1.2.6.Plan a realizacja – zarządzanie zmianami w projekcie:
a. sprawdzenie kompletności, zgodności z pozwoleniami, poprawności przyjętych 

rozwiązań, wykonalności zamierzonych robót,
b. odbiory częściowe, końcowe i ostateczne – warunki.

1.2.7.Zasady realizacji projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym 
finansowanych z funduszy UE, w tym w szczególności:
a. obowiązujące regulacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu,
b. ocena wykonalności projektu,
c. tworzenie budżetu i harmonogramu projektu z uwzględnieniem w szczególności 

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

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Liczba uczestników szkolenia wyniesie 12 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: sala szkoleniowa w Warszawie w lokalizacji umożliwiającej dogodny 

dojazd komunikacją miejską, z odpowiednim zapleczem gastronomicznym.
2.4. Wyżywienie: obiad, serwis kawowy w przerwach szkolenia.
2.5. Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej 

i elektronicznej.
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