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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Utrzymanie 

pojazdów kolejowych z wizyta studyjną u podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
(ECM), ze szczególnym uwzględnieniem podzespołów krytycznych dla bezpieczeństwa 
w pojazdach trakcyjnych i wagonach pasażerskich w związku z rozszerzeniem obowiązku 
certyfikacji ECM”.

1.2. Szkolenie powinno zapewnić praktyczne zapoznanie uczestników w szczególności 
z następującymi zagadnieniami (w nawiasie podano liczbę godzin zegarowych 
przewidzianych na dane zagadnienie, z wyłączeniem czasu na przerwy):
1.2.1.Proces utrzymania pojazdów kolejowych w praktyce (3h):

a. System utrzymania pojazdów – podstawowe pojęcia (wartości kresowe, 
naprawcze), zasady określania cyklu przeglądowo-naprawczego;

b. Poziomy utrzymania w praktyce – kto wykonuje, kiedy, co obejmują;
c. Zarządzanie procesem utrzymania – utrzymanie planowe i awaryjne, źródła 

informacji o usterkach i awariach (ze szczególnym uwzględnieniem 
autodiagnostyki w nowoczesnych pojazdach trakcyjnych);

d. Systemy informatyczne wspierające proces utrzymania (gromadzenie 
i uzupełnianie informacji, generowanie zleceń/zadań w zakresie utrzymania).   

1.2.2.Utrzymanie głównych podzespołów pojazdów kolejowych (7h):
a. zestawy kołowe, 
b. układ hamulcowy, 
c. układ pneumatyczny,
d. silniki trakcyjne, 
e. wózki wraz z usprężynowaniem (wszystkie stopnie usprężynowania),
f. urządzenia cięgłowe i zderzne,
g. odbieraki prądu, 
h. układy elektryczne,
i. systemy sterowania na pojeździe (SHP, radio 150 Mhz z RADIOSTOP-em, 

urządzenia ERTMS).
1.2.3.Wizyta studyjna u ECM (5h): zapoznanie się z procesem utrzymania pojazdów 

kolejowych.
1.3. Dla każdego podzespołu z listy w pkt 1.2.2 należy:

a. opisać podstawowe informacje o zasadach działania, stosowanych rodzajach 
i technologiach wykonania danego podzespołu, 
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b. wskazać typowe wymagania w zakresie utrzymania podzespołu i stosowane sposoby 
diagnostyki (wykonywane badania i pomiary z uwzględnieniem autodiagnostyki, jeśli 
ma zastosowanie), 

c. określić typowy okres eksploatacji podzespołu i najczęściej występujące usterki,
d. opisać technologie naprawy lub wymiany,
e. wskazać przyrządy pomiarowe i narzędzia niezbędne do utrzymania, wymiany lub 

naprawy.
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. Wizyta studyjna u podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w warsztacie 

utrzymaniowym zlokalizowanym w woj. mazowieckim lub łódzkim. Warsztat powinien 
być dostosowany do realizacji napraw na poziomie co najmniej P4. Wykonawca zapewnia 
dojazd do warsztatu dla uczestników szkolenia z miejsca szkolenia lub siedziby Urzędu 
oraz powrót do miejsca szkolenia lub siedziby Urzędu. 

2.5. Wyżywienie: obiad, serwis kawowy w przerwach szkolenia. 
2.6. Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej 

i elektronicznej.
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