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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

aspekty dotyczące procesów produkcji i utrzymania pojazdów kolejowych – spawanie, 
wzorcowanie przyrządów pomiarowych, badania nieniszczące, wymagania dozoru 
technicznego”.

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.Spawanie (1,5h):

a. omówienie wymagań norm odnoszących się do spawalnictwa pojazdów 
szynowych i ich części składowych,

b. wymagania norm z zakresu systemu zarządzania jakością w spawalnictwie, 

c. wymagania kwalifikacyjne dla spawaczy, w tym wymagania zdrowotne,

d. aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, 

1.2.2.Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych (2h):

a. ogólne zagadnienia wprowadzające do tematyki wzorcowania i sprawdzania 
przyrządów pomiarowych,

b. przyrządy pomiarowe stosowane w naprawach pojazdów kolejowych podlegające 
wzorcowaniu, 

c. wymagania jakie muszą spełniać laboratoria wzorcujące oraz sprawdzające 
przyrządy pomiarowe, procedura certyfikacji/akredytacji,

d. metodologia wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych,

1.2.3.Badania nieniszczące (1,5h):

a. metody badań nieniszczących poszczególnych podzespołów pojazdów 
kolejowych, 

b. metodologia wykonywania badań nieniszczących poszczególnych podzespołów 
pojazdów kolejowych,

c. wymagania kwalifikacyjne i uprawnienia pracowników wykonujących badania 
nieniszczące,

1.2.4.Dozór techniczny (2h):

a. urządzenia wykorzystywane w procesie napraw pojazdów kolejowych 
podlegające pod dozór techniczny,

b. częstotliwość oraz zakres badań wykonywanych przez TDT. 
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2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Liczba uczestników szkolenia wyniesie 12 osób, z możliwością zwiększenia liczby 
uczestników do 18 osób.

2.2. Szkolenie przeprowadzane w dni robocze, w wymiarze 1 dnia, 8 godzin 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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