


























1. Czy według Wykonawcy możliwe jest zainstalowanie symulatorów zgodnych z opisem przedmiotu 

zamówienia, na powierzchni będącej przedmiotem wizji lokalnej oraz na bazie udostępnionej 

dokumentacji konstrukcyjnej budynku? W przypadku wątpliwości proszę o wskazanie, jakie 

elementy opisu przedmiotu zamówienia powinny być zmienione albo jakich danych technicznych 

brakuje wraz z uzasadnieniem - aby możliwa była zabudowa dwóch symulatorów na 

przedmiotowej powierzchni z funkcją ruchu symulatora? 

 

Z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe zainstalowanie 2 symulatorów z platformami o 6 

stopniach swobody na przestrzeni o wysokości 3,40m. nie zaleca instalowania symulatorów z 

platformami o 6 stopniach swobody w pomieszczeniach o wysokości poniżej 5,5 m.  

Zamiennie, można zainstalować symulatory z platformą pod fotelem kierowcy, o mniejszej liczbie 

stopni swobody. Ten typ platformy wymaga tylko 0,4 m dodatkowej wysokości pod zwykłą kabiną. 

Dla zwykłej kabiny symulatora wymagana jest wytrzymałość podłoża 350 kg/m2. Należy również wziąć 

pod uwagę obciążenie podłoża przez ruchomą platformę: 

- Platforma o 6 stopniach swobody:  

o 500 kg/m2. 

o Producent platformy sugeruje następującą specyfikację podłoża: 

Posadzka betonowa bez pęknięć o następujących właściwościach:  

 Grubość minimalna: 250 mm  

 Minimalna odległość między kotwą a krawędzią betonu: 250 mm  

 Oznaczenie wytrzymałości minimalnej C20/25 zgodnie z normą europejską 

ENV 206.  

- Platforma o 3 stopniach swobody: 400 kg/m2. 

 

2. Proszę o wskazanie szacunkowych kosztów kompleksowej realizacji poszczególnych zadań 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, z dodatkowym uwzględnieniem etapu adaptacji 

pomieszczeń polegającej na: 

a. Usunięciu istniejącej zabudowy wnętrz (ścianek działowych, instalacji, kasetonów itp.) 

b. Zabudowie powierzchni poprzez zaprojektowanie, jej adaptację i pełne wyposażenie 

wnętrz (w tym również przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych, wentylacji, 

klimatyzacji i ogrzewania, sieci komputerowych): 

•  sali egzaminacyjnej (wyposażonej w 20 komputerowych stanowisk 

egzaminacyjnych + 1 stanowisko egzaminatora, obejmującej wybudowanie sieci 

lokalnej połączoną z siecią UTK), 

•  pomieszczenia serwerowni dla symulatorów oraz obsługi powierzchni biurowej 

(niezależna klimatyzacja, system gaszenia gazem), 

•  pomieszczenia dla dwóch symulatorów oraz dwóch stanowisk egzaminatorów, 

•  recepcji ośrodka egzaminacyjnego, 

•  punktu oczekiwania dla co najmniej 6 osób, z uwzględnieniem kosztów 

projektowania, obliczeń konstrukcyjnych, dostosowania konstrukcji nośnej stropu, 

uzgodnień z właścicielem nieruchomości oraz innych kosztów niezbędnych do 

stworzenia pomieszczeń do egzaminowania - pod klucz. 

 

Na podstawie własnego doświadczenia szczegółowa analiza budynku wymaga dłuższej wizyty 

architekta w celu oceny rzeczywistego stanu konstrukcji i niezbędnych do wykonania prac.  

Biorąc pod uwagę inne podobne projekty, koszt powinien wynosić około 110.000 €. 

 

3. Proszę o informację czy wskazane parametry symulatora w opisie przedmiotu Zamówienia 

wymagają zmiany lub doprecyzowania wraz z uzasadnieniem – ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. opisu wymagań w zakresie wizualizacji tras, 

b. opisu wymagań w zakresie odwzorowania dźwięku, 



c. opisu wymagań w zakresie doboru materiałów i stosowanych technologii produkcji 

 

Wymagana rozdzielczość 8K nie jest konieczna. … oferuje zastosowanie ekranów 4K o rozdzielczości 

FHD, czyli 1080p60. Jakość systemu wizualizacji jest na tyle wysoka, że widoczne są wszystkie szczegóły 

scenerii. 

Rozwiązanie zawiera ogromną liczbę dźwięków sprawiających, że środowisko jest jak najbardziej 

realistyczne. Każdy dźwięk jest skoordynowany z platformą ruchu i z systemem wizualizacji. 

Rozwiązanie proponowane przez … obejmuje techniki obrazowania HQ dzięki zastosowaniu najbardziej 

zaawansowanego silnika graficznego Unity.  

 

4. Czy któreś z wymagań opisu przedmiotu zamówienia budzą wątpliwości, lub ograniczają 

konkurencję? Jeśli tak, to jaką inną formę, zapewniającą zabezpieczenie należytej realizacji 

zamówienia, zaproponowałby Wykonawca? 

 

Z technicznego punktu widzenia wymóg wykonania 5200 km torowiska to ogromny wysiłek. Może 

na tym skorzystać kilku niewielkich krajowych konkurentów, którzy już zaprojektowali znaczną 

część wszystkich tras wirtualnych. Koszt opracowania tej ogromnej liczby kilometrów może 

stanowić istotną różnicę między konkurentem, od którego wymaga się opracowania całkowitej 

długości szlaków, a innymi, który muszą zaprojektować tylko 1000 km. 

 

Aby zapewnić rzeczywistą konkurencję na najwyższym poziomie, … sugeruje UTK zastosowanie 

wymogu od oferentów: 

- Doświadczenie w budowie symulatorów kolejowych. Tworzenie tylko tras kolejowych to 

nie to samo, co budowa kompletnego symulatora. Jest ogromna różnica między 

tworzeniem samego oprogramowania działającego na zwykłym komputerze a tworzeniem 

oprogramowania skoordynowanego z ruchomą platformą i pozostałymi sprzętami 

symulatora.  

- Uczestnictwo inżynierów z wysokim doświadczeniem w tworzeniu symulatorów 

kolejowych za granicą. Możemy dostarczyć CV osób odpowiedzialnych za projekt. Ważne 

jest, aby inżynierowie pracujący nad projektem byli ekspertami w każdym obszarze, nie 

tylko w zakresie symulacji, ale także w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie kolei. Wszyscy 

nasi Zamawiający wymagają w trakcie realizacji zamówienia udziału specjalistów z różnych 

dziedzin kolejnictwa, aby symulator został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi 

normami bezpieczeństwa w Europie. Z tego powodu istotne jest dysponowanie wiedzą 

ekspertów w dziedzinach takich jak TCSM, ETCS oraz innych systemów bezpieczeństwa. 

Ponadto, udział ekspertów w wielu innych dziedzinach, jak inne układy pociągów. 

Dodatkowym atutem jest dysponowanie specjalistami od panelów sterowniczych (HMI) w 

celu symulacji wielu innych układów w pociągu. 

- Posiadanie międzynarodowego doświadczenia z ostatnich lat, na przykład 3 dostawy 

symulatorów w 3 różnych krajach. Co najmniej 20 zainstalowanych i działających 

symulatorów kolejowych. 

- Doświadczenie w obsłudze serwisowej symulatorów w różnych krajach. W ramach 

realizowania zamówień zagranicznych, producent symulatorów ma znacznie większe 

możliwości utrzymania wymaganego poziomu usług serwisowych. Dostawca powinien 

zaoferować zamawiającemu utrzymywanie trwałej i częstej relacji z obiema firmami przez 

długi czas, aby zachować jak najwyższą sprawność. 

 








