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Warszawa, dnia 09 kwietnia 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez 
budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”.
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 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu 

Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów.

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania, przy czym Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych.

1.3 Zadanie nr 1: Świadczenie usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego 
w zakresie koncepcji monitorowania i egzaminowania maszynistów przez Prezesa UTK 
i założeń realizacji Projektu niezbędnych do przygotowania postępowania na 
opracowanie Studium Wykonalności Projektu oraz w trakcie dalszej realizacji Projektu.

1.3.1. Doradztwo i wsparcie przed rozpoczęciem postępowania na opracowanie Studium 
Wykonalności Projektu, w tym:
a) weryfikacja przyjętych założeń realizacji Projektu oraz wyboru optymalnych 

narzędzi do ich realizacji;
b) proponowanie optymalnych rozwiązań dotyczących opisu przedmiotu 

zamówienia wraz z przedstawieniem wad i zalet poszczególnych rozwiązań;
c) wskazanie typów analiz, badań, ekspertyz lub jakichkolwiek innych 

opracowań, dokumentów lub działań, które zdaniem Doradcy powinny zostać 
zlecone lub wykonane przez Zamawiającego w związku z realizacją Projektu;

1.3.2. Doradztwo i wsparcie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu w okresie 
od publikacji ogłoszenia o zamówieniu do terminu złożenia ofert, w tym:
a) przygotowanie propozycji odpowiedzi na zapytania wykonawców 

i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, 
oraz w razie konieczności opracowanie projektu zmian zapisów SIWZ 
w zakresie merytorycznej zawartości Projektu;

b) wsparcie merytoryczne w przypadku korzystania przez uczestniczących 
w postępowaniach wykonawców ze środków ochrony prawnej, które będzie 
obejmować przygotowywanie opinii i rekomendacji oraz udział doradcy jako 
eksperta merytorycznego w rozprawach prowadzonych przez Krajową Izbą 
Odwoławczą.
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1.3.3. Doradztwo i wsparcie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu w okresie 
od terminu złożenia ofert do dnia podpisania umowy z wykonawcą Studium, 
w tym wsparcie merytoryczne w przypadku korzystania przez uczestniczących 
w postępowaniu wykonawców ze środków ochrony prawnej, które będzie 
obejmować przygotowywanie opinii i rekomendacji oraz udział doradcy jako 
eksperta merytorycznego w rozprawach prowadzonych przez Krajową Izbą 
Odwoławczą.

1.3.4. Doradztwo i wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy z wybranym 
wykonawcą w postępowaniu na opracowanie Studium Wykonalności Projektu, 
w tym: 
a) wsparcie merytoryczne przy określonych w umowie z wykonawcą Studium 

Wykonalności odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
b) ocena Studium Wykonalności Projektu oraz - w razie wnoszonych uwag - 

przedstawienie konkretnych zmian/rozwiązań;
1.3.5. Doradztwo oraz wsparcie merytoryczne w zakresie planowanych i prowadzonych 

działań w ramach Projektu, w tym:
a) konsultacje i opiniowanie dokumentacji, założeń i koncepcji przedstawianych 

przez Zamawiającego,
b) wsparcie w procesie zmian legislacyjnych niezbędnych do realizacji projektu 

przez Zamawiającego,
c) oraz propozycje innych działań zmierzających do prawidłowej i optymalnej 

realizacji Projektu.
1.4 Zadanie nr 2: Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania zamówienia 

publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu.
1.4.1 Wsparcie eksperckie Zamawiającego w stosowaniu 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, i innych aktów prawnych związanych 
z zasadami i trybem udzielania zamówień publicznych, środkami ochrony 
prawnej oraz kontrolą udzielania zamówień publicznych; 

1.4.2 Przygotowanie dokumentów przetargowych dotyczących postępowania 
na opracowanie Studium Wykonalności Projektu, w szczególności opisu 
przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postępowaniu 
i kryteriów oceny oferty wraz z metodyką oceny oraz bieżące konsultacje 
z Zamawiającym w tym zakresie;

1.4.3 Doradztwo i wsparcie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu w okresie 
od terminu złożenia ofert do dnia podpisania umowy z wykonawcą Studium, 
w tym opracowanie raportu z badania ofert obejmującego weryfikację spełnienia 
przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz ocenę złożonych ofert na podstawie przyjętych kryteriów 
oceny w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty celem wyboru 
najkorzystniejszej oferty – zadaniem doradcy będzie porównanie poszczególnych 
ofert według wszystkich kryteriów zawartych w specyfikacji (pełna ocena 
zawierać będzie analizę od strony merytorycznej, funkcjonalnej i technicznej 
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proponowanych rozwiązań i poziomu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego oraz 
porównanie cenowe w różnych aspektach);

1.4.4 Opiniowanie odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ pod względem 
formalnoprawnym;

1.4.5 Sporządzanie opinii i analiz prawnych związanych z zasadami i trybem udzielania 
zamówień publicznych, środkami ochrony prawnej oraz kontrolą udzielania 
zamówień publicznych;

1.4.6 Udzielanie konsultacji w kwestiach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie 
prowadzonego postępowania;

1.4.7 Sporządzanie lub weryfikację projektów odpowiedzi na zarzuty organów 
i instytucji kontrolnych, dotyczących postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego;

1.4.8 Przygotowywanie projektu odpowiedzi na wniesione odwołania i pisma w toku 
postępowań odwoławczych;

1.4.9 Opiniowanie innych dokumentów wynikających z postanowień umowy, 
stanowiących załącznik do SIWZ.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do ścisłej 

współpracy z Zamawiającym oraz innymi podmiotami zaangażowanymi przez 
Zamawiającego do realizacji zadań związanych z przygotowaniem Projektu, rozumianej 
jako dostępność Wykonawcy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty 
w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

2.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 
do świadczenia usług w następujący sposób:

a) w siedzibie Zamawiającego;
b) poza siedzibą Zamawiającego – na zasadzie uzgodnień przekazywanych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 – 17:00.

2.3 Zamawiający będzie zlecał wykonanie danej usługi, tj. formułował swoje pytania 
i przedstawiał problemy w czasie pobytu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub 
faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail – osobie wskazanej do kontaktu 
z Zamawiającym.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie odrębnie dla każdego zadania:

3.1.1 szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT) dla 
poszczególnego zadania;

3.1.2 wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia;
3.1.3  informacji o możliwości zastosowania aspektów społecznych przy realizacji 

niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 22. ust.2 oraz art. 29 ust. 4 
ustawy PZP.
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4. POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godziny 
15:00.

4.2 Zamówienie realizowane będzie:
a) dla Zadania nr 1: od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przez 

Zamawiającego Studium Wykonalności Projektu,
b) dla Zadania nr 2: od momentu podpisania umowy przez okres 4 miesięcy, licząc 

od dnia zawarcia umowy.
4.3 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 398., a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia 
w rozumieniu ustawy PZP.

MICHAŁ ZIĘBA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I BEZPIECZEŃSTWA
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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