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Warszawa, dnia 05 czerwca 2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego planuje udzielenie zamówienia na wykonanie 
aplikacji internetowej służącej do monitorowania inwestycji w infrastrukturę kolejową prowadzonych 
przez zarządcę infrastruktury. Zadaniem aplikacji będzie gromadzenie danych o inwestycjach 
prowadzonych na sieci kolejowej oraz zautomatyzowanie procesu nadzoru nad spełnieniem wymagań 
wynikających z ustawy o transporcie kolejowym.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. 
Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam 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.

I. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie aplikacji internetowej służącej do monitorowania inwestycji w infrastrukturę 

kolejową; 
2. Współpraca i dokonywanie zmian w aplikacji podczas czteromiesięcznego okresu weryfikacji;
3. Utrzymanie aplikacji przez rok od momentu zakończenia okresu weryfikacji.

II. Wymagania ogólne:
Ogólne założenia dotyczące funkcjonalności aplikacji: 

• baza danych MySQL utrzymywana na serwerze urzędu,
• aplikacja webowa utrzymywana na serwerze urzędu,
• wprowadzanie danych poprzez interfejs aplikacji,
• przeglądanie danych w postaci tabelarycznej,
• możliwość wyszukiwania i filtrowania danych w tabelach,
• odwzorowanie danych rejestrowych na interaktywnej mapie sieci kolejowej (dodatkowa 

warstwa mapy zapisana w MySQL dla openstreetmap lub google map),
• możliwość przeglądania, przeszukiwania i filtrowania danych na mapie interaktywnej,
• generowanie dowolnych raportów w czasie rzeczywistym,
• powiadamianie użytkownika o upływie określonych terminów.

W celu realizacji zamówienia Wykonawca wykona wersję testową aplikacji, oraz przeszkoli 
pracowników z obsługi. Po wdrożeniu wersji testowej przewidziany jest 4 miesięczny okres 
weryfikacji funkcjonalności aplikacji, podczas którego Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 
z Zamawiającym i eliminował błędy oraz wprowadzał pożądane zmiany. Po tym okresie zostanie 
wdrożona wersja produkcyjna, którą wykonawca jest zobowiązany przez rok serwisować dokonując 
wymaganych korekt i modyfikacji (w mniejszym zakresie niż podczas 4 miesięcznego okresu 
weryfikacji).
III. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy podać:

1. cenę brutto (uwzględniającą wartość podatku VAT);
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2. proponowany termin realizacji zamówienia (okres w dniach lub miesiącach);
3. wszelkie inne informacji mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. 

IV. Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi 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.).

V. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 
16 czerwca 2017 r. do godz. 16.15 w formie pisemnej na adres Al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa / za pośrednictwem faksu 022 749-14-01 / za pośrednictwem poczty 
elektronicznej zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.
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