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Warszawa, 13 kwietnia 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na wykonanie ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej, opisanej poniżej w Przedmiocie zamówienia.

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 szacunkowej ceny zamówienia. Przekazane informacje 
będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy określającej warunki zastosowania 
norm CENELEC w procesie dopuszczania do eksploatacji urządzeń i podzespołów pojazdów 
kolejowych.

1.2 Ekspertyza ma na celu określenie wymagań wynikających z tzw. norm CENELEC, tj.:

 PN-EN 50126-1:2018-02 Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie 
niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) – 
Część 1: Proces ogólny RAMS 

 PN-EN 50126-2:2018-02 Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie 
niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) – 
Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa

 PN-EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych 
i sterowania ruchem – Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia

 PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych 
i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane 
z bezpieczeństwem

 PN-EN 50159:2011 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, sterowania ruchem 
i przetwarzania danych

dla wszystkich uczestników procesu dopuszczania do eksploatacji urządzenia lub podsystemu 
kolejowego, tzn.: projektanta, producenta, jednostki notyfikowanej, Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego oraz specyficznych podmiotów wynikających z przepisów wyżej wymienionych 
norm;
Ekspertyza powinna modelowo prezentować tworzenie dowodów bezpieczeństwa, 
w rozumieniu normy 50159:2011, w zakresie systemów sterowania. 

2. WYMOGI W ZAKRESIE CECH JAKOŚCIOWYCH:

2.1 Ekspertyza swoim zakresem powinna obejmować:
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 składniki interoperacyjności podsystemów „Sterowanie – urządzenia przytorowe” 
i „Sterowanie – urządzenia pokładowe”;

 urządzenia podsystemu sterowanie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych 
rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 720);

 podsystemy budowane lub modernizowane w ramach inwestycji w infrastrukturę kolejową 
oraz montowane na pojazdach kolejowych.

2.2 Opracowana ekspertyza powinna określać: 

 prawa i obowiązki „Władzy Kolejowej” wynikające z norm CENELEC;

 wymagane poziomy SIL dla urządzeń oraz podsystemów określonych w pkt 2.1;

 warunki zarządzania zmianą w wyrobie zgodnie z normami CENELEC;

 warunki integracji pomiędzy podsystemami sterowanie zrealizowanymi przez więcej niż 
jednego wykonawcę;

 inne wymagania wynikające z ww. norm CENELEC mające znaczenia dla prowadzenia 
procesu dopuszczania do eksploatacji oraz wydawania certyfikatów i deklaracji weryfikacji 
WE.

2.3 W ramach ekspertyzy Wykonawca powinien określić, które wymagania z zakresu norm 
CENELEC powinny znaleźć się w Liście Prezesa UTK oraz opracować propozycję zmian 
do Listy Prezesa UTK. 

2.4 Wykonawca będzie brał udział w konsultacjach rynkowych projektu ekspertyzy poprzez 
przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji co do uwzględnienia poszczególnych uwag 
zgłoszonych w toku konsultacji (jednostki notyfikowane, zarządcy infrastruktury, producenci 
wyrobów kolejowych itd.). 

2.5 Realizacja zamówienia obejmuje również modyfikację ekspertyzy z uwzględnieniem uwag 
zgłoszonych przez Zamawiającego. Po zakończeniu konsultacji rynkowych Wykonawca 
opracuje ostateczną wersję ekspertyzy uwzględniającą uwagi Zamawiającego i zaakceptowane 
przez Zamawiającego uwagi zgłoszone w toku konsultacji rynkowych.

2.6 W trakcie opracowywania ekspertyz Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 
z Zamawiającym w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów telefonicznych lub kontaktów 
e-mailowych.

2.7 Dokument należy dostarczyć w wersji papierowej z podpisami autorów, elektronicznej 
w formacie .pdf i edytowalnym formacie .doc lub .xls na nośniku elektronicznym.

2.8 Wszelkie prawa majątkowe do wykonanych opracowań zostaną przeniesione 
na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego opracowania. Wykonawca 
oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów objętych 
przedmiotem zamówienia i przeniesie te prawa na Zamawiającego z chwilą odebrania 
przedmiotu zamówienia. 

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

3.1.1 szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT);
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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 z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579).

4. POZOSTAŁE INFORMACJE:

4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

4.2 Pożądany czas wykonania projektu ekspertyzy do konsultacji z Zamawiającym i konsultacji 
rynkowych: 3 miesiące od daty zawarcia umowy

4.3 Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia (opracowania ostatecznej wersji 
ekspertyzy): 1 miesiąc od zakończenia konsultacji rynkowych

4.4 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 2017 r., poz. 1579).
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