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Warszawa, 14 marca 2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) - planuje udzielenie zamówienia 
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń opisanych poniżej w Przedmiocie zamówienia, 
mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen 
i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1 Szkolenie z architektury systemów sterowania ruchem kolejowym – aspekty 
praktyczne.
1.1.1 Część teoretyczna szkolenia obejmować będzie swym zakresem poniższe 

zagadnienia:
 współczesne komputerowe systemy sterowania i ich bezpieczeństwo,
 systemy zdalnego sterowania,
 systemy kontroli niezajętości torów,
 zasady działania pokładowych systemów sterowania,
 praktyczne problemy wdrażania ERTMS w Polsce,
 ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa urządzeń sterowania 

ruchem.
1.1.2 Cześć praktyczna polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć w Lokalnym Centrum 

Sterowania oraz udziale w jazdach w kabinie maszynisty pojazdu wyposażonego 
w urządzenia systemu ERTMS/ETCS.

1.2 Szkolenie z diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.
1.2.1 Część teoretyczna szkolenia obejmować będzie swym zakresem poniższe 

zagadnienia:
 utrzymanie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu towarów 

niebezpiecznych,
 systemy hamowania - rodzaje hamulców i ich wpływ na poziom hałasu,
 urządzenia przeznaczone do detekcji stanów awaryjnych pojazdów 

kolejowych,
 weryfikacja zgodności pojazdu z TSI PRM,
 nowoczesne komputerowe narzędzia diagnostyki pojazdu kolejowego,
 przystosowanie pojazdów kolejowych do eksploatacji w różnych 

warunkach atmosferycznych.
1.2.2 Część praktyczna polegać będzie na przeprowadzeniu praktycznej prezentacji 

omówionych zagadnień.
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1.3 Szkolenie z monitorowania i diagnostyki infrastruktury kolejowej.
1.3.1 Część teoretyczna szkolenia obejmować będzie swym zakresem poniższe 

zagadnienia:
 ocena stanu geometrycznego toru,
 ocena stanu technicznego rozjazdu,
 przyrządy pomiarowe oraz techniki wykonywania pomiarów,
 pomiar geometrii torów z zastosowaniem drezyny pomiarowej,
 systemy monitorowania stanu infrastruktury kolejowej,
 organizacja i koszty utrzymania infrastruktury.

1.3.2 Część praktyczna polegać będzie na przeprowadzeniu praktycznej prezentacji 
omówionych zagadnień, przejeździe drezyną pomiarową oraz przeprowadzenie 
przez uczestników pomiaru toromierzem wraz z omówieniem wyników pomiaru 
oraz wyliczeniem syntetycznej oceny stanu toru.

1.4 Szkolenie z systemów zasilania linii kolejowych – budowa, modernizacje i zasady 
rozliczeń.
1.4.1 Część teoretyczna szkolenia obejmować będzie swym zakresem poniższe 

zagadnienia:
 systemy zasilania trakcji kolejowej w Polsce i Europie,
 typy sieci jezdnych i powrotnych - rozwiązania konstrukcyjne nowych 

typów sieci trakcyjnej,
 podstawowe założenia diagnostyki sieci trakcyjnej,
 systemy i zasady rozliczania zużycia energii trakcyjnej,
 istniejące rozwiązania w zakresie wykorzystania układów pomiarowo–

rozliczeniowych zainstalowanych na pojazdach do rozliczania zużycia 
energii trakcyjnej.

1.4.2 Część praktyczna polegać będzie na przeprowadzeniu praktycznej prezentacji 
omówionych zagadnień.

1.5 Szkolenia planowane w różnych terminach, w II kwartale 2017 r.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Liczba uczestników każdego z wyżej wymienionych szkoleń wyniesie co najmniej 
15 osób.

2.2 Szkolenia przeprowadzane w dni robocze, w wymiarze 3 dni, 8 godzin dziennie łącznie 
z przerwami.

2.3 Miejsce szkoleń: ośrodek w Polsce, dysponujący odpowiednim zapleczem 
szkoleniowym, hotelowym i gastronomicznym. Nocleg dla uczestników szkolenia 
w pokojach maksymalnie 2-osobowych wyposażonych w łazienki. Baza hotelowa 
i noclegowa w ramach jednego obiektu.

2.4 Część praktyczna szkolenia realizowana w pobliżu bazy hotelowo-szkoleniowej,
nie dalej niż 20 km.
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2.5 Wyżywienie: dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad lub obiad i kolacja, serwis 
kawowy w przerwach szkolenia.

2.6 Transport uczestników szkolenia z siedziby UTK na miejsce szkolenia i z powrotem 
oraz na zajęcia praktyczne.

2.7 Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji papierowej 
i elektronicznej.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o:
3.1.1 Podanie ceny netto i brutto odrębnie dla każdego szkolenia;
3.1.2 Wyszczególnienie kwoty, o jaką zostanie powiększona wartość szkolenia 

w przypadku zwiększenia liczby osób – kwota za każdą kolejną osobę.
3.2 Kalkulacja może zawierać inne elementy mające wpływ na wartość zamówienia.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1 Informacje o wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 27 marca 2017 r. godz. 9.00.

4.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 
w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

MICHAŁ ZIĘBA
DYREKTOR DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA 

KOLEJOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./
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