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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie studium wykonalności dla projektu 
pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu 
Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIiŚ 5.2-21 pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, iż jeden z wymaganych 
ekspertów, tj. Ekspert ds. zdarzeń kolejowych powinien wykazać się m.in. udziałem 
w analizie (brał udział w sporządzeniu jako autor lub współautor opinii, ekspertyzy, oceny 
eksperckiej) co najmniej 7 zdarzeń (incydentów, wypadków) kolejowych.
Proszę o informację, co Państwo rozumieją pod pojęciem opinii, ekspertyzy, oceny 
eksperckiej. W szczególności czy rozumieją pod tym pojęciem Państwo jedynie dokumenty 
wytworzone w ramach prac organów powołanych do badania zdarzeń kolejowych, czy też 
każde opracowanie którego tematyka dotyczy zdarzeń kolejowych?
Jak należy udokumentować udział w takowej analizie?

Odpowiedź:
Pod pojęciem opinii, ekspertyzy, oceny eksperckiej należy rozumieć każde opracowanie 
dotyczące konkretnego zdarzenia kolejowego (od PUK-u podpisanego jako członek komisji 
kolejowej do opracowania/ekspertyzy naukowej). Istotne jest, aby wykazana analiza 
i wykonane opracowanie dotyczyły konkretnego zdarzenia kolejowego.
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Udział w analizie osoby wskazanej jako Ekspert ds. zdarzeń kolejowych, będzie 
udokumentowany poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 
w którym Wykonawca wyszczególni poszczególne analizy w sekcji II pkt. 2.4 (oraz 
ewentualnie do kryterium oceny ofert w sekcji III pkt. 2.1), poprzez podanie:
1) krótkiego opisu zdarzenia kolejowego, którego dotyczy wymieniona analiza,
2) rodzaju i typu dokumentu (opracowania), który powstał w wyniku analizy, a osoba 
wskazana jako ekspert brała udział w jego opracowaniu jako autor lub współautor,
3) podmiotu dla, którego sporządzono analizę.
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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
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