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Warszawa, 18 maja 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 wymagania i procedury 
oceny zgodności (zaproponowanie odpowiednich modułów oceny zgodności) innowacyjnych 
wyrobów kolejowych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w szczególności 
mogących znaleźć zastosowanie przy budowie kolei dużych prędkości.

1.2 Ekspertyza ma na celu przygotowanie modelu postępowania w celu uznania, że innowacyjny 
wyrób spełnia wymagania zasadnicze i może być dopuszczony do eksploatacji w Polsce 
(Przewodnik dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i podmiotów rynku). 

1.3 Określenie modelu, powinno być poprzedzone analizą występujących na świecie 
innowacyjnych wyrobów kolejowych, których wykorzystanie będzie poprawiało poziom 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i których zastosowanie byłoby możliwe na polskiej sieci 
kolejowej,. 

1.4 UZASADNIENIE:
Zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności realizowanych w obecnej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Krajowego Programu Kolejowego, 
inwestycji infrastrukturalnych to wyzwanie zarówno dla przemysłu, zarządców infrastruktury 
oraz administracji publicznej. Dotyczy to w szczególności linii wysokich prędkości, dotychczas 
w Polsce nierealizowanych. Ważne jest przy tym, żeby takie innowacyjne rozwiązania 
przyczyniały się nie tylko do wzrostu konkurencyjności ale także do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  
Doświadczenia zebrane przez UTK dotyczące innowacyjnych wyrobów (np. nawierzchnie 
bezpodsypkowe, podkłady z materiałów kompozytowych pozyskiwanych z recyklingu) 
pokazują, że w Polsce brakuje systemowego podejścia do oceny zgodności takich rozwiązań, 
które uwzględniałoby aktualne wymagania i ich indywidualny charakter. Barierą w efektywnym 
wydatkowaniu środków europejskich przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę kolejową 
jest zatem brak wymagań i procedur odnośnie oceny tego rodzaju wyrobów, nad realizacją 
których czuwa UTK. Brak jasnych wytycznych co do podejścia do innowacyjnych wyrobów 
może powodować wydłużenie i utrudnienie procesu dopuszczania do eksploatacji. 
Celem ekspertyzy jest zidentyfikowanie innowacyjnych wyrobów, niestosowanych 
powszechnie na polskiej kolei i określenie możliwie szczegółowych wymagań, jakie takie 
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wyrobu powinny spełniać lub przynajmniej ustalenie etapu ich standaryzacji. Dla ułatwienia 
zastosowania takich wyrobów w inwestycjach infrastrukturalnych finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej istotne jest także ustalenie procedur oceny zgodności, np. przyporządkowanie 
do odpowiednich modułów oceny zgodności.

WYMOGI W ZAKRESIE CECH JAKOŚCIOWYCH:
1.5 Zakres ekspertyzy ma obejmować:

 opracowanie listy innowacyjnych wyrobów, dotychczas niestosowanych powszechnie 
na liniach kolejowych w Polsce, które mogłyby znaleźć zastosowanie na polskiej sieci 
kolejowej i przyczynić się do poprawienia jej bezpieczeństwa i konkurencyjności,

 opisanie funkcjonalności i charakterystyki każdego z wyrobów wskazanych na liście ze 
szczególnym uwzględnieniem w jaki sposób jego zastosowanie może przyczynić się do 
wzrostu bezpieczeństwa bądź konkurencyjności transportu kolejowego,

 opracowanie możliwie szczegółowych wymagań służących spełnieniu zasadniczych 
wymagań systemu kolei dla takich wyrobów lub określenie etapu i stanu standaryzacji 
wymagań dla danego wyrobu;

 przyporządkowanie dla każdego z takich wyrobów procedur oceny zgodności, np. 
poprzez przyporządkowanie im z uzasadnieniem określonych modułów oceny 
zgodności; 

1.6 Realizacja zamówienia obejmuje również modyfikację ekspertyzy (Przewodnika dla Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego i podmiotów rynku) z uwzględnieniem uwag zgłoszonych 
przez Zamawiającego. Po zakończeniu konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca opracuje 
ostateczną wersję ekspertyzy uwzględniającą uwagi Zamawiającego i zaakceptowane przez 
Zamawiającego uwagi innych podmiotów, do których ekspertyza zostanie udostępniona przez 
Zamawiającego. 

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

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

1.9 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. 

2. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

2.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

2.1.1 szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT);

2.1.2 wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia;

2.1.3 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).
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3. POZOSTAŁE INFORMACJE:

3.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59.

3.2 Pożądany termin wykonania projektu ekspertyzy do konsultacji z Zamawiającym: 2 miesiące 
od daty zawarcia umowy.

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

3.4 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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