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Warszawa, dnia 4 stycznia 2019 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 stanowiącej przegląd krajowych 
przepisów technicznych dla podsystemu sterowanie urządzenia przytorowe pod kątem 
zgodności z TSI.

1.2 Ekspertyza ma na celu wskazanie konkretnych krajowych przepisów technicznych dla 
podsystemu sterowanie urządzenia przytorowe, które zostaną notyfikowane do Komisji 
Europejskiej jako tzw. krajowe notyfikowane przepisy techniczne (ang. notified national 
technical rules) dla następujących przypadków: 

a. gdy TSI nie obejmują lub nie obejmują w pełni niektórych aspektów zasadniczych 
wymagań, w tym otwartych punktów, o których mowa w art. 4 ust. 6 dyrektywy o 
Interoperacyjności 2016/797; 

b. gdy powiadomiono o niestosowaniu jednej lub większej liczby TSI lub ich części 
zgodnie z art. 7 dyrektywy o Interoperacyjności 2016/797; 

c. gdy w szczególnym przypadku konieczne jest zastosowanie przepisów technicznych 
niezawartych w odpowiedniej TSI;

d. przepisów krajowych stosowanych do opisania istniejących systemów, przy czym 
obowiązuje ograniczenie do oceny zgodności technicznej pojazdu z siecią kolejową;

e. sieci i pojazdów nieobjętych TSI;
f. jako pilny tymczasowy środek zapobiegawczy, zwłaszcza w następstwie wypadku.

zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy o Interoperacyjności (2016/797).
Przez krajowy przepis techniczny rozumie się przepis prawa polskiego, powszechnie 
obowiązującego, zawierający wymaganie dla podsystemu lub wyrobu kolejowego, objętego 
dyrektywą o Interoperacyjności (2016/797), w tym postanowienia Listy Prezesa UTK 
z 19 stycznia 2017 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych 
i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, zwanej dalej „Listą Prezesa UTK”. 
Krajowym przepisem technicznym nie są wymagania wewnętrzne zarządców infrastruktury lub 
przewoźników. 

1.3 Ekspertyza ma określać, które z krajowych przepisów technicznych nie są zgodne z art. 13 ust. 
2 dyrektywy o Interoperacyjności 2016/797, w tym są niespójne lub sprzeczne z TSI 
dotyczącymi podsystemu sterowanie urządzenia przytorowe i powinny zostać zmienione lub 
uchylone. 
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2. WYMOGI W ZAKRESIE CECH JAKOŚCIOWYCH:

2.1 Ekspertyza powinna zostać opracować zgodnie z następującą metodyką: 
1. Ekspertyza powinna składać się z dwóch części.
2. Pierwsza część ekspertyzy powinna mieć formę projektu zmiany Listy Prezesa UTK 

poprzez usunięcie z Listy norm zharmonizowanych i innych dokumentów określających 
metodykę oceny/badań oraz poprzez wskazanie konkretnych punktów lub części norm 
zharmonizowanych pozostających na Liście.  

3. Druga część ekspertyzy powinna mieć formę tabeli, w której: 

 wskazany zostanie krajowy przepis techniczny, 

 zawarta zostanie jego ocena co do zgodności z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2016/797 z 
uzasadnieniem,

 wskazane zostanie jego przyporządkowanie do konkretnego przypadku, o którym 
mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy 2016/797.

4. Ocena krajowego przepisu technicznego co do zgodności z art. 13 ust. 2 dyrektywy 
2016/797 powinna uwzględniać metodykę wynikającą z dokumentu opracowanego przez 
Agencję Kolejową Unii Europejskiej „Plan for Rules cleaning-up – Overview”, który 
stanowi załącznik do rozeznania, a w szczególności z uwzględnieniem algorytmu 
określonego w załączniku nr 3: „National rules applicable to fixed installations”.

5. Część druga ekspertyzy powinna obejmować analizę dotychczas zgłoszonych uwag przez 
Agencję Kolejową Unii Europejskiej notyfikacji Listy Prezesa UTK, które stanowią 
załącznik do rozeznania.

6. Część druga ekspertyzy powinna obejmować co najmniej analizę następujących aktów 
prawnych:

 Lista Prezesa UTK;
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z późn. zm.);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r., poz. 360, z późn. zm.);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1744);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1570, z późn. zm.);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
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budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 poz. 1864 z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 47, poz. 401);

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912.

Lista aktów prawnych może ulec zmianie i rozszerzeniu w wyniku wspólnych ustaleń 
zamawiającego i wykonawcy.

2.2 Wykonawca jest zobowiązany do udziału 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.). 

2.3 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.

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

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

2.6 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);

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 20 stycznia 2019 r. 

4.2 Pożądany termin wykonania projektu ekspertyzy do konsultacji z Zamawiającym i konsultacji 
publicznych: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
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4.3 Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia (opracowania ostatecznej wersji 
ekspertyzy): 2 miesiące 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).

EDYTA GŁADYSZ
NACZELNIK WYDZIAŁU RYNKU 
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
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