
Strona 1 z 3

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

 e-mail: utk@utk.gov.pl

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na wykonaniu audytu 2 przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów 
dotyczących rachunkowości, opisanego 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.  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest, stosownie do kompetencji Prezesa UTK określonych w art. 
13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 4a ustawy z dnia  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, 
wykonanie audytu 2 przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów 
dotyczących rachunkowości określonych w art. 5 ust. 3c i 3d, art. 36g ust. 1, art. 37 ust. 3-
8 ustawy o transporcie kolejowym, a następnie przedstawienie wyników badania w postaci 
kompleksowego opracowania, zawierającego wynik weryfikacji każdego przebadanego 
podmiotu. 

2. Zakres podmiotowy badania 

Wyłonieni do audytu przewoźnicy mają istotny udział w rynku przewozów pasażerskich 
lub towarowych, tzn. odpowiednio wg liczby przewożonych pasażerów lub masy oraz 
pracy przewozowej stanowią nie mniejszy niż 4% udział w rynku przewozów kolejowych1,
 a także łączą funkcję przewoźnika i operatora obiektu infrastruktury usługowej. 

3. Zakres przedmiotowy badania

Badanie powinno obejmować analizę co najmniej:

 polityki rachunkowości, planu kont z opisem, wykazu ksiąg rachunkowych i/lub 
wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 
nośnikach danych (w tym analizę struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji 
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych);

  kodów księgowych w ramach systemu księgowego, a także analizę ewidencji 
pozabilansowej; 

 sposobu przypisania przychodów i kosztów do poszczególnych usług, dla których 
prowadzona jest odrębna rachunkowość;

1 Na podstawie Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r. (dostępnego pod 
linkiem https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/sprawozdania/14357,Sprawozdanie-z-
funkcjonowania-rynku-kolejowego-w-2017-r.html)

http://www.utk.gov.pl/
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 prawidłowości powiązania kosztów bezpośrednich i pośrednich dla poszczególnych 
usług, dla których prowadzona jest odrębna rachunkowość, w tym adekwatności 
przyjętych kluczy podziałowych/rozliczeniowych dla kosztów wspólnych; 

 weryfikację czy nie dochodzi do skrośnego finansowania poszczególnych usług, dla 
których prowadzona jest odrębna rachunkowość (np. w ramach działalności 
przewozowej oraz usług związanych z udostępnianiem obiektów infrastruktury 
usługowej).  

4. Dokumenty referencyjne 

Podczas audytu należy uwzględnić Wytyczne dotyczące sporządzenia informacji 
finansowej regulacyjnej / sprawozdania finansowego regulacyjnego zgodnie z wymogami 
ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
wykonane na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego (opublikowane pod adresem 
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/rachunkowosc-
regulacyjn/14646,Wytyczne.html) 

5. Potencjał kadrowy

Realizacji zamówienia może dokonać podmiot, który zapewni realizację przedmiotu 
zamówienia przez biegłego rewidenta zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 69 – 
73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089 z późn. zm.).

II. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:
1. szacunkowej ceny netto i brutto (uwzgledniającej wartość podatku VAT);
2. szacunkowego terminu wykonania zamówienia oraz wpływu wydłużenia/skrócenia 

terminu na cenę zamówienia;
3. wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

http://www.utk.gov.pl/
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/rachunkowosc-regulacyjn/14646,Wytyczne.html
https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/rachunkowosc-regulacyjn/14646,Wytyczne.html
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1. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 17 maja 2019  r.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w  
rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (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 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.).  

ALICJA KOZŁOWSKA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

REGULACJI RYNKU
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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