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BDG-WZPU.253.11.2019.7.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:
Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres ekspertyzy ma obejmować wyłącznie odniesienie 
się do przepisów krajowych dotyczących podsystemów infrastruktura, energia i sterowanie – 
urządzenia przytorowe, w zakresie wskazanym w OPZ, czy analiza przepisów ma dotyczyć 
również wymagań dla typów budowli i urządzeń?
Lista Prezesa UTK określa właściwe krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty 
normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań 
dotyczących interoperacyjności systemu kolei, gdzie pkt. 1), 3), 5) dotyczy typów budowli 
i urządzeń, a pozostałe podsystemów. Tymczasem zakres kwestii, do jakich należy się odnieść 
w ramach opracowania ekspertyzy, zgodnie z pkt. 1 poszczególnych części OPZ, wskazuje 
na podsystemy.
Odpowiedź:
Ekspertyzy mają dotyczyć krajowych przepisów technicznych – każdego wymagania, które ma 
zastosowanie do systemu kolei. Chodzi tu zarówno o wymagania oceniane na poziomie 
urządzenia lub budowli jak i na poziomie całego podsystemu.
Pytanie 2:
W pkt. 5.1.2.1 SIWZ określono wymagania dotyczące wykształcenia wykonawców w zakresie 
realizacji Części 1 zamówienia dot. podsystemu „Infrastruktura”.
Czy Zamawiający uzna za równorzędne do przedstawionych warunków wykształcenie wyższe 
na kierunku budownictwo, specjalność: inżynieria lądowa? 
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Należy podkreślić, iż niewiele uczelni wyższych umożliwia uzyskanie wykształcenia 
na kierunkach bezpośrednio związanych z koleją, jakkolwiek tok studiów na wskazanym 
powyżej kierunków obejmuje również drogi kolejowe. 
Eksperci o wskazanym wykształceniu z powodzeniem dokonują ocen na potrzeby weryfikacji 
WE zlecanych przez jednostki notyfikowane.
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 kierunku budownictwo, specjalność: inżynieria 
lądowa.
Pytanie 3:
W pkt. 5.1.2.2 SIWZ określono wymagania dotyczące wykształcenia wykonawców w zakresie 
realizacji Części 1 zamówienia dot. podsystemu „Energia”.
Czy Zamawiający uzna za równorzędne do przedstawionych warunków wykształcenie wyższe 
na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektrotechnika przemysłowa lub na kierunku 
elektrotechnika, specjalność: automatyka elektroenergetyczna lub na kierunku elektrotechnika, 
specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej? 
Należy podkreślić, iż niewiele uczelni wyższych umożliwia uzyskanie wykształcenia 
na kierunkach bezpośrednio związanych z koleją, w tym siecią trakcyjną, układem zasilania 
sieci trakcyjnej, systemami energetycznymi na kolei. Wiedza z zakresu specyfiki branży 
kolejowej nabywana jest przede wszystkim w toku doświadczenia zawodowego. 
Eksperci o wskazanym wykształceniu z powodzeniem dokonują ocen na potrzeby weryfikacji 
WE zlecanych przez jednostki notyfikowane.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 5.1.2.2 ppkt 1 SIWZ dotyczący 
wykształcenia wyższego technicznego ze specjalności budowa dróg kolejowych 
lub równorzędne w przypadku absolwenta kierunku elektrotechnika, specjalność: 
elektrotechnika przemysłowa lub na kierunku elektrotechnika, specjalność: automatyka 
elektroenergetyczna lub na kierunku elektrotechnika, specjalność: przetwarzanie i użytkowanie 
energii elektrycznej.
Pytanie 4:
W pkt. 5.1.2.3 SIWZ określono wymagania dotyczące wykształcenia wykonawców w zakresie 
realizacji Części 1 zamówienia dot. podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.
Czy Zamawiający uzna za równorzędne do przedstawionych warunków wykształcenie wyższe 
na kierunku elektroniki, specjalność: aparatura elektroniczna lub na kierunku elektrotechnika, 
specjalność: inżynieria elektryczna w transporcie lub na kierunku automatyka, specjalność: 
komputerowe systemy sterowania? 
Należy podkreślić, iż niewiele uczelni wyższych umożliwia uzyskanie wykształcenia 
na kierunkach bezpośrednio związanych z koleją, w tym w zakresie systemów sterowania 
ruchem kolejowym, automatyki kolejowej, czy inżynierii ruchu kolejowego. Wiedza z zakresu 
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specyfiki branży kolejowej nabywana jest przede wszystkim w toku doświadczenia 
zawodowego. 
Eksperci o wskazanym wykształceniu z powodzeniem dokonują ocen na potrzeby weryfikacji 
WE zlecanych przez jednostki notyfikowane.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 5.1.2.3 ppkt 1 SIWZ dotyczący 
wykształcenia wyższego technicznego ze specjalności budowa dróg kolejowych 
lub równorzędne w przypadku absolwenta kierunku elektroniki, specjalność: aparatura 
elektroniczna lub na kierunku elektrotechnika, specjalność: inżynieria elektryczna 
w transporcie lub na kierunku automatyka, specjalność: komputerowe systemy sterowania.
Pytanie 5:
Czy w odniesieniu do pkt. 5.2.1 pkt. 2, 5.2.2 pkt. 2, p. 5.2.3 pkt. 2 Zamawiający uzna 
za spełniającą wymagania osobę, która uczestniczyła w zatwierdzaniu lub weryfikowaniu 
lub dokonywaniu przeglądów oceny spełnienia wymagań zasadniczych w obszarze 
odpowiednio drogi kolejowej, energetyki kolejowej lub systemów sterowania ruchem 
kolejowym?
Osoby realizujące funkcję przeglądu, zgodnie z zasadami norm akredytacyjnych, muszą być 
niezależne od osób dokonujących ocenę, mimo, iż wymagania kompetencyjne stawiane tym 
osobom również są wysokie.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 5.1.2.1 ppkt 2 lit. b, pkt 5.1.2.2 
ppkt 2 lit. b i pkt 5.1.2.3 ppkt 2 lit. b SIWZ w przypadku osoby realizującej funkcję przeglądu 
w jednostce oceniającej zgodność.
Pytanie 6:
Czy oświadczenie danej osoby, zgłoszonej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowej 
ekspertyzy, wraz z przedstawieniem wykazu projektów/ocen, w których ta osoba uczestniczyła, 
będzie wystarczające dla potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących posiadania 
odpowiedniego doświadczenia?
W przypadku osób, które doświadczenie zawodowe nabywały w różnych podmiotach 
uzyskanie obiektywnych dowodów (np. raportów z oceny z podpisami) wymagałoby zwrócenia 
się z prośba o udostępnienie danych do tych podmiotów. Podmioty te nie mają obowiązku 
udzielenia tego rodzaju danych, szczególnie, gdy uzyskanie takich informacji jest 
pracochłonne. Dana osoba, po zakończeniu zatrudnienia, powinna zwrócić wszelkie dane 
i dokumenty jakie pozyskała w toku zatrudnienia, stąd osoby te również nie są w posiadaniu 
takich obiektywnych dowodów.
W przypadku, gdy Zamawiający nie uzna oświadczenia danej osoby za wystarczające prosimy 
o wskazanie jakiego rodzaju dowody są wymagane dla wykazania odpowiedniego 
doświadczenia.
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Odpowiedź:
Oświadczenia (bez dodatkowych dokumentów) będą wystarczające, o ile jednoznacznie 
wynikać z nich będzie, że Wykonawca spełnia  wymagane warunki udziału w postępowaniu. 
Wzór oświadczeń zawarty jest w załączniku 4a, 4b i 4c do SIWZ.
Pytanie 7:
Czy sposób przyznawania punktów za doświadczenie określony w pkt. 14.3.3 pkt. 2 SIWZ 
oznacza, iż 4 punkty zostaną przyznane za każdy kolejny projekt/ocenę każdej osoby określonej 
odpowiednio w załączniku 4a lub 4b lub 4c ponad wymagane minimum?
Tym samym, czy Zamawiający umożliwia wskazanie odpowiednio w załączniku 4a lub 4b 
lub 4c więcej niż po 3 osoby, spośród których każda powinna wykazać minimum 
3 projekty/oceny i każda z tych osób nie powinna wykazać więcej niż 10 takich projektów/ocen 
ponad wymagane minimum?
Odpowiedź:
Zamawiający punkty za dodatkowe projekty będzie przyznawał jedynie za projekty ponad 
minimalne 3 liczone dla każdej z osób zgłoszonych do wykonania zadania. Przykładowo jeżeli 
oferent zgłosi do wykonania zamówienia 4 osoby, a każda z nich będzie mogła wykazać 
się wykonaniem 4 ocen/projektów spełniających warunki, wówczas przyznanych zostanie 
16 dodatkowych punktów, zgodnie z pkt 14.3.3 ppkt 2 SIWZ. Limit oceny 10 projektów ponad 
minimum dotyczy łącznie wszystkich osób. Zgodnie z pkt. 14.3.4 SIWZ oferta w ramach danej 
części może uzyskać maksymalnie 40 pkt. (10 x 4).
Pytanie 8:
W punkcie 5.2 SIWZ określono, iż Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.
Jaką liczbę projektów/ocen i w jakim zakresie zdaniem Zamawiającego może wykonywać dana 
osoba, aby Zamawiający uznał, iż jej obciążenie nie ma negatywnego wpływu na realizację 
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie oceniał spełnienie zapisu 5.2. w każdym przypadku indywidualnie 
na podstawie posiadanej wiedzy.
Pytanie 9:
Ze względu na uzyskanie informacji kluczowych dla opracowania naszej oferty dopiero w dniu 
dzisiejszym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 
22 marca 2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19 marca 2019 r. do godz. 11:00.
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W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
1) pkt 11.14, w tabeli, akapit po wyrażeniu „NIE OTWIERAĆ” otrzymuje brzmienie:

„przed dniem 19 marca 2019 r. godz. 11:30”; 
2) Pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:

„12.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godziny 11:00 
w siedzibie Zamawiającego.”

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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