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Warszawa, dnia 14 marca 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU 

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – planuje udzielenie zamówienia na zakup 
zintegrowanego narzędzia informatycznego wspomagającego proces monitorowania stanu 
rynku kolejowego - System Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o pomoc w tym 
zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne 
w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam ogólne założenia 
dotyczące oczekiwanego zamówienia. 

I. Przedmiot zamówienia:
1. Opracowanie zintegrowanego narzędzia informatycznego wspomagającego proces 

monitorowania stanu rynku kolejowego, w tym poziomu bezpieczeństwa na tym rynku, 
umożliwiającego analizę, wyciąganie wniosków i bezzwłoczne dedykowanie 
odpowiednich działań ukierunkowanych na likwidację zagrożeń w transporcie 
kolejowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 

II. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie:
1. Szacunkowej kwoty netto i brutto (uwzględniającej wartość VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia;
2. Wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia, 

m. in. zidentyfikowanie najbardziej cenotwórczych funkcjonalności oraz 
zaproponowanie alternatywnych rozwiązań, umożliwiających obniżenie kosztów 
ze wskazaniem ile zmniejszy się kwota przy wyborze alternatywnego rozwiązania.

3. Szacowany termin realizacji zamówienia; 
4. Informacji o możliwości zastosowania aspektów społecznych przy realizacji 

niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 22. ust.2 oraz art. 29 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej ustawy PZP. 

III. Informacja o rozeznaniu cenowym rynku
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 PZP.

http://www.utk.gov.pl/
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IV. Informacja o składaniu kalkulacji szacunkowych:
Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 21 marca 2018 r. 
do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

Z poważaniem

KRZYSZTOF KULKA
DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Załącznik:
1. Opis przedmiotu zamówienia.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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