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BDG-WZPU.253.11.2019.4.MM

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ekspertyz stanowiących 
przegląd krajowych przepisów technicznych dla podsystemów infrastruktura, energia, 
sterowanie – urządzenia przytorowe pod kątem zgodności z TSI”
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa II: Skuteczny i 
efektywny system realizacji polityki spójności.

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), zwanej 
dalej „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Czy warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 5.1.2.1 ppkt 1 Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dotyczący specjalności wyższego wykształcenia 
technicznego osób zaangażowanych w realizację zamówienia będzie spełniony przez 
absolwenta specjalności Transport szynowy?
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w zgodzie z postanowieniami zał. 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) budownictwo i transport 
są kierunkami równoważnymi z punktu widzenia nadawania uprawnień budowlanych 
inżynierii kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, a absolwenci prowadzonej 
na Politechnice Poznańskiej specjalności „Transport szynowy” rzeczywiście uzyskują tego 
typu uprawnienia.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 5.1.2.1 ppkt 1 SIWZ dotyczący 
wykształcenia wyższego technicznego ze specjalności budowa dróg kolejowych lub 
równorzędne w przypadku absolwenta specjalności Transport szynowy.

http://www.utk.gov.pl/


Strona 2 z 2

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Pytanie 2:
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w par. 9 ust. 4 i 5: proponujemy ograniczenie 
wysokości kar umownych np. do 5% ogólnej sumy wynagrodzenia. Proponujemy, aby kwota 
kar umownych była dostosowana do realnej wartości wynagrodzenia, nie zaś z góry narzucona.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

JAN SIUDECKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

TECHNIKI I WYROBÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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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