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Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na wykonanie ekspertyz 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 szacunkowych cen 
i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie ekspertyzy polegająca na opracowaniu 

poradnika funkcjonowania bocznicy kolejowej.
1.2 Ekspertyza powinna zawierać w szczególności:

1) nową wersję obwieszczenia Prezesa UTK odpowiadającą aktualnemu stanowi 
prawnemu, ze wskazaniem obszarów regulaminu podlegających uzgodnieniu 
z zarządcą infrastruktury stycznej (z uzasadnieniem);

2) kwestię regulacyjną jasno i kompleksowo opisującą kwestie statusu infrastruktury 
(prywatna, udostępniana, nieczynna) wraz z przykładami właściwej kwalifikacji;

3) kwestię bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych- ruch 
manewrowy, ruch pociągowy, manewry zorganizowane (właściwa kwalifikacja);

4) ustanawianie obiektów infrastruktury usługowej – analiza wymaganej 
dokumentacji, jasno i zrozumiale opisane, jakie informacje, gdzie powinny być 
publikowane, w powiązaniu z usługami świadczonymi przez UTK, wraz 
z przykładami możliwych rozwiązań zarządzania tego typu obiektami 
(w powiazaniu z infrastrukturą, jak i bez);

5) kwestię właściwych uprawnień personelu kolejowego (manewry, ruch pociągowy, 
etc.);

6) kwestię dopuszczania do eksploatacji i utrzymania pojazdów i urządzeń 
kolejowych;

7) integrację wszystkich obecnie obowiązujących stanowisk Prezesa UTK, jako 
uzupełnienie wymogów prawa (we właściwych rozdziałach opracowania);

8) dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku przewozów kolejowych 
perspektywy rozwoju tego obszaru transportu kolejowego;

9) analizę aktualnych problemów natury prawnej, organizacyjnej i innych jeśli 
występują wraz z propozycją ich rozwiązania leżących w kompetencji Prezesa 
UTK;

10) analizę (i wskazanie najlepszych praktyk) rozwiązań europejskich w zakresie 
zarządzania bocznicami;

2. propozycję optymalizacji procesu składania i obsługi wniosków o wydanie 
świadectwa bezpieczeństwa do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – zarówno 
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pod względem procedury wewnętrznej jak i (szczególnie) pod kątem rozumienia 
procesu przez użytkownika zewnętrznego, uproszczenia dokumentacji załączanej 
do wniosku (kwestie wizualne, językowe, etc.), z wykorzystaniem najlepszych 
doświadczeń krajowych jak i zagranicznych w organizacji tego typu procesów. 

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 W trakcie opracowywania ekspertyz Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 

z Zamawiającym w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów technicznych lub 
kontaktów e-mailowych.

2.2 Dokument należy dostarczyć w wersji papierowej z podpisami autorów, elektronicznej 
w formacie PDF i edytowalnym formacie DOCX, na nośniku elektronicznym.

2.3 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 odrębnie dla każdego zadania:

1) szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT);
2) szacowanego terminu realizacji zamówienia (okres w dniach lub miesiącach);
3) wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 31 stycznia 2019 r.
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 
z późn. zm.) a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

PAWEŁ ROLEK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I BEZPIECZEŃSTWA
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

		2019-01-21T15:11:29+0000
	Paweł  Rolek




