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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy określającej stan bezpieczeństwa 

przewozów kolejowych w Polsce w świetle nasycenia linii kolejowych urządzeniami 
dSAT z uwzględnieniem prawidłowości ich rozmieszczenia na szlakach kolejowych. 

2 WYMAGANIA OGÓLNE:
2.1 Ekspertyza powinna ocenić, czy obecny poziom wyposażenia linii kolejowych 

w urządzenia dSAT jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa kolejowego, 
a także sformułować rekomendacje zmierzające do dalszej poprawy istniejącej sytuacji, 
w szczególności:

2.1.1 opracować propozycję wytycznych dla lokalizacji urządzeń dSAT;
2.1.2 wskazać lokalizacje wymagające doposażenia w urządzenia dSAT lub rozszerzenie 

zakresu realizowanych przez nie funkcji;
2.1.3 zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w lokalizacji istniejących urządzeń 

dSAT.
2.2 Ekspertyzę należy opracować uwzględniając:
2.2.1 aktualne lokalizacje urządzeń dSAT na sieci kolejowej PKP PLK S.A., 
2.2.2 funkcje realizowane przez poszczególne urządzenia dSAT;
2.2.3 parametry linii kolejowych, na których urządzenia dSAT są zamontowane (prędkość, 

odległość od innych urządzeń dSAT, wyposażenie określonych torów);
2.2.4 zdarzenia kolejowe i sytuacje potencjalnie niebezpieczne, do jakich doszło w wyniku 

złego stanu taboru kolejowego na całej sieci kolejowej PKP PLK S.A., a także 
możliwość ich wykrycia i zapobieżenia przez urządzenia dSAT;

2.2.5 statystykę wskazań urządzeń dSAT;
2.2.6 dane o ruchu pociągów;
2.2.7 istniejące wytyczne PKP PLK S.A. w zakresie lokalizacji i zabudowy;
2.2.8 stopień wyposażenia urządzeń dSAT na sieci PKP PLK S.A. w porównaniu do sieci 

zarządców infrastruktury z krajów Unii Europejskiej poza Polską.
2.3 Wykonawca opracuje m.in.:
2.3.1 opis techniczny oraz funkcjonalny urządzeń dSAT;
2.3.2 zmapowanie lokalizacji dSAT aktualnie zainstalowanych na liniach PKP PLK;
2.3.3 analizę wskazań dSAT w ostatnich 5 latach z uwzględnieniem podziału na tabor 

towarowy, pasażerski i pojazdy trakcyjne; 
2.3.4 porównanie liczby zdarzeń kolejowych dotyczących stanu technicznego taboru na 

liniach kolejowych z zainstalowanymi urządzeniami dSAT oraz liniach kolejowych bez 
urządzeń dSAT;
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2.3.5 wykaz miejsc do instalacji urządzeń dSAT wraz z uzasadnianiem celowości;
2.3.6 propozycję ustandaryzowanego podejścia do montażu urządzeń dSAT na liniach 

kolejowych ze wskazaniem przyjętej metodologii oraz uwzględnionych parametrów 
(np. klasa linii kolejowej, rodzaj prowadzonego ruchu itd.).

2.4 W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje propozycję konspektu 
Ekspertyzy zawierająca proponowany spis treści i założenia dotyczące treści 
poszczególnych rozdziałów. Konspekt podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. 

2.5 W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 
z Zamawiającym, w szczególności w formie kontaktów mailowych, telefonicznych oraz 
spotkań (fizycznych lub zdalnych).

2.6 W wyznaczonym terminie Wykonawca przekaże proponowaną wersję ekspertyzy, która 
zostanie przeanalizowana przez Zamawiającego.

2.7 Dokument należy dostarczyć w wersji papierowej z podpisami autorów oraz w wersji, 
elektronicznej (w formacie .pdf i edytowalnym formacie) na nośniku elektronicznym

2.8 Wszelkie prawa majątkowe do wykonanych opracowań zostaną przeniesione 
na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego opracowania. Wykonawca 
oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów 
objętych przedmiotem zamówienia i przeniesie te prawa na Zamawiającego z chwilą 
odebrania przedmiotu zamówienia.

2.9 Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania szczegółowych danych od PKP PLK S.A. 
Zamawiający wesprze Wykonawcę w tym zadaniu. 
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