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Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
budowy infrastruktury kolejowej, inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej oraz systemów 
zabezpieczenia ruchu kolejowego. W szczególności przedmiotem szkolenia będą: 

1.1. Zagadnienia z zakresu budowy infrastruktury kolejowej: 

a) ogólne zasady budowy i utrzymania torów, 

b) wpływ typu nawierzchni i ustroju toru na ruch pociągów, 

c) podział rozjazdów oraz zasadnicze części składowe torów, 

d) części składowe zwrotnic i krzyżownic, 

e) skrzyżowania torów, 

f) wpływ rodzajów rozjazdów na prędkość pociągów, 

g) sposoby kontroli stanu torów i rozjazdów, 

h) podstawowe wiadomości o budowie sieci trakcyjnej, w tym:  

− ogólne wiadomości o sieci trakcyjnej – rodzaje sieci i ich przeznaczenie.  

− zasilanie sieci trakcyjnej, sieć powrotna.  

− współpraca z odbierakiem prądu. 

1.2. Zagadnienia z zakresu inżynierii ruchu i sygnalizacji kolejowej: 

a) zasady prowadzenia ruchu kolejowego, podział sieci kolejowej pod względem technicznym, 

b) określenie i podział posterunków ruchu,  

c) określenie, podział i oznaczenie posterunków technicznych,  

d) budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (numeracja torów 
i rozjazdów),  

e) ogólne zasady prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną i samoczynną 
blokadą liniową, postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu,  

f) rozkazy pisemne, 

g) prowadzenie ruchu kolejowego podczas zamknięć torów stacyjnych i szlakowych, ogólne 
zasady organizacja prac remontowych i modernizacyjnych, 

h) zasady sygnalizacji kolejowej, rodzaje sygnalizatorów, budowa i zasada działania 
sygnalizatorów, oznaczanie sygnalizatorów przytorowych, ogólne zasady ustawiania 
semaforów i tarcz, obrazy sygnałowe. 

1.3. Zagadnienia z zakresu systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego: 

a) ogólna charakterystyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasady uzależnień, typy 
i rodzaje urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

b) systemy sterowania ruchem kolejowym stosowane na stacjach i na szlakach (w tym system 
ERTMS). 
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2. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego oraz 
Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności UTK, o różnym stażu pracy i poziomie 
wiedzy w przedmiotowych zakresach. 

3. Liczba uczestników szkolenia wyniesie minimalnie 11 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zwiększenia grupy osób o dodatkowe osoby, jednak nie więcej niż do 20 osób. Do wyliczenia 
ostatecznej wartości zamówienia zostanie przyjęta suma ceny za grupę 11 osób oraz ceny za dodatkowe 
osoby  stanowiącej iloczyn liczby dodatkowych osób  i ceny za uczestnictwo jednej dodatkowej osoby . 

4. Szkolenie powinno się odbyć w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. Dokładny termin do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

5. Szkolenie przeprowadzone w języku polskim będzie obejmowało 3 dni robocze w wymiarze 8 godzin 
lekcyjnych dziennie (przy czym 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut) nie licząc przerw, z czego: 

5.1. dwa dni wykładów w zapewnionej przez Wykonawcę sali szkoleniowej z wyposażeniem 
multimedialnym (ewentualnie symulatorem stanowiska dyżurnego ruchu), 

5.2. jeden dzień w postaci wizyty studyjnej w nastawniach kolejowych:  

− nastawni przekaźnikowej, 

− nastawniach komputerowych obsługujących różne systemy sterowania, w tym system 
ERTMS. 

6. Wykonawca wskaże w ofercie miejsce szkolenia: ośrodek poza Warszawą dysponujący odpowiednim 
zapleczem szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym. Zapewnienie uczestnikom przynajmniej 
dwóch noclegów w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. W przypadku, gdy wizyta studyjna 
zaplanowana zostanie w miejscu znacznie oddalonym od miejsca szkolenia, t.j. uniemożliwiającym 
wyjazd, przeprowadzenie wizyty studyjnej i powrót do miejsca szkolenia lub do siedziby UTK w tym 
samym dniu, Wykonawca zapewni dodatkowy nocleg dla uczestników szkolenia. 

Sala szkoleniowa powinna: 

- być wyposażona w sprzęt multimedialny (rzutnik multimedialny, laptop, flipchart, zestaw markerów, 

– posiadać dostęp do Internetu, 

– zapewnić każdemu uczestnikowi indywidualne miejsce do pisania, korzystania z laptopa, materiałów 
szkoleniowych, 

– być wyposażona w stół prezydialny dla prowadzących szkolenie. 

7. Wykonawca w ofercie zapewni transport uczestników z siedziby UTK do miejsca szkolenia 
i z powrotem. 

8. Wykonawca zapewni transport uczestników z siedziby UTK lub miejsca szkolenia do miejsca wizyty 
studyjnej i z powrotem: do miejsca szkolenia lub siedziby UTK, w zależności od tego, który dzień 
szkolenia przeznaczony będzie na wizytę studyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w ramach czasowych wizyty studyjnej. 

9. Wykonawca w ofercie zapewni wyżywienie dla uczestników każdego dnia szkolenia w postaci śniadania 
(w drugim i trzecim dniu szkolenia), obiadu z przerwą maksymalnie 30 minut oraz kolacji (w pierwszym 
i drugim dniu szkolenia, a także podczas wizyty studyjnej). Dwie 15 minutowe przerwy kawowe. 

9.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia ciągłej usługi 
gastronomicznej oraz obsługi kelnerskiej w sali szkoleniowej lub w innym pomieszczeniu 
zlokalizowanym w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w godzinach trwania szkolenia. 

9.2 W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia: 
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− napoje gorące serwowane bez ograniczeń, jak: świeżo parzona gorąca kawa z ekspresu, 
herbata ekspresowa (pakowana w oddzielnych torebkach w min. 5 różnych wariantach 
smakowych do wyboru) oraz dodatki: mleczko do kawy, cukier (biały i brązowy do 
wyboru), świeża cytryna pokrojona w plastry, 

− napoje zimne serwowane bez ograniczeń, jak: woda mineralna gazowana w butelkach 
szklanych (w ilości co najmniej 2 x 0,3l/0,33l/os.), woda mineralna niegazowana w 
butelkach szklanych (w ilości co najmniej 2 x 0,3l/0,33l/os.), soki owocowe 100% (co 
najmniej 3 rodzaje do wyboru w ilości 0,5l/os.), 

− świeże owoce (co najmniej 2 rodzaje do wyboru w ilości 2 szt. na osobę, jak np.: 
banany, mandarynki, gruszki, jabłka, czy winogrona (100g/osobę), 

− ciasta: co najmniej 2 rodzaje (2 szt. na osobę - min. 120g/szt.), jak np.: sernik, szarlotka, 
makowiec, piernik, miodownik, itp. 

9.3 Szczegółowy wykaz ww. produktów zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

10. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży szczegółowy plan szkolenia (z uwzględnieniem wizyty studyjnej), 
który będzie podlegał ocenie.  

11. Wykonawca załączy do oferty propozycje pytań sprawdzających wiedzę uczestników szkolenia. 

12. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia według planu szkolenia. 

13. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia materiały 
szkoleniowe (agenda szkolenia, prezentacje, notatki) do akceptacji, a następnie podczas trwania 
szkolenia przekaże je dla każdego uczestnika oraz jedną dodatkową kopię dla Zamawiającego, w formie 
papierowej i elektronicznej, obejmujące całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego 
szkolenia. Materiały szkoleniowe i inne materiały towarzyszące zostaną oznaczone przez Wykonawcę 
zgodnie z wymogami w zakresie Informacji i Promocji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Wymogi i materiały dotyczące oznakowania można znaleźć na stronie: 
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow/.  

14. Zamawiający, po wyborze oferty, zastrzega sobie prawo do zgłaszania propozycji zmian do programu 
szkolenia, ostatecznie, jednak zmiany dokonywane będą zawsze w porozumieniu z Wykonawcą w celu 
uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

15. W celu przeprowadzenia ewaluacji szkolenia, Wykonawca przekaże uczestnikom do wypełnienia 
anonimową ankietę ewaluacyjną, przygotowaną według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego 
stanowiącego Załącznik nr 5, oraz odbierze od uczestników wypełnione ankiety i przekaże 
Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

16. Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu tematyki szkolenia. 
Egzamin przeprowadzony zostanie w formie pisemnego testu trwającego maksymalnie 30 minut w 
drugim dniu szkolenia prowadzonego w postaci wykładów. Forma i treść egzaminu będzie konsultowana 
z Zamawiającym w celu uzyskania lepszej zgodności programu z celami UTK. 

17. Osoby, którym nie uda się zaliczyć egzaminu z wynikiem pozytywnym będą miały możliwość jego 
powtórzenia egzaminu, również w formie elektronicznej, w innym terminie, który zostanie uzgodniony  
z Wykonawcą (jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2016 r.).  

18. Uczestnicy szkolenia, którzy zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat 
ukończenia/uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikaty zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z 
wymogami w zakresie Informacji i Promocji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Dodatkowo Wykonawca opracuję i przekaże Zamawiającemu listę z potwierdzeniem odbioru 
certyfikatów przez uczestników szkolenia.  

 

https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

