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WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pytanie nr 1:
Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również przygotowanie opisu przedmiotu 
zamówienia dla postępowania?
Odpowiedź:
Tak, przedmiot zamówienia postępowania uwzględnia również przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia we współpracy z Zamawiającym.
Pytanie nr 2:
Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia postępowania, które ma zostać przeprowadzone 
w ramach przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Szacowanie wartości postępowania zostanie określone na etapie współpracy 
z Wykonawcą wyłonionym w ramach przedmiotowego postępowania.
Pytanie nr 3:
Szacunkowo ile w zakresie zamówienia będzie niezbędnych obecności w siedzibie 
zamawiającego
Odpowiedź:
Ostateczna liczba obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego będzie uzależniona od 
bieżącej realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 4:
Dlaczego Zamawiający skonkretyzował zarówno warunki udziału w postępowaniu, jaki 
kryterium oceny ofert do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których 
przedmiotem jest wyłącznie studium wykonalności? Sugerujemy by dopuścić inny 
zakres/przedmiot zamówień realizowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego, związanych z realizacją zamówienia/projektu.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego niezbędne jest określenie warunków i kryteriów odnoszących się 
do studium wykonalności z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia.
Należy jednocześnie zauważyć, że zespół Wykonawcy ma również składać się ze specjalisty 
ds. zamówień publicznych.
Pytanie nr 5:
Zapis par 6 ust. 5 załącznika nr 3 do ZO – Wzór umowy, jest niewspółmierny albowiem 
Zamawiający w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 
w § 5 ust. 9 lub § 9 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek naruszenia.
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Wskazać należy, iż przytoczone w nim okoliczności nie mogą stanowić podstawy naliczenia 
tak wysokich kar umownych, co więcej wskazany wysokość kary umownej jest 
niewspółmierna do samego zamówienia. Prosimy o dokonanie odpowiedniej zamiany 
zapisów przytoczonego ustępu
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany w treści umowy. Wysokość kar umownych pozostaje bez 
zmian. Wykonawca w razie nałożenia kar umownych i spełnieniu odpowiednich przesłanek 
ma prawo do skorzystania z instytucji miarkowania kary umownej. 

Z poważaniem 

PIOTR COMBIK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PERSONELU I PRZEPISÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 13 60
Urząd Transportu Kolejowego – Departament Personelu i Przepisów
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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