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ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup i dostawę systemu do obsługi szkoleń wraz z  platformą 
e-learningową oraz aplikacji na urządzenia mobilne, które będzie realizowane w ramach 
Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój 
transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza 
TEN.

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.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu do obsługi szkoleń wraz 

z platformą e-learningową (LMS), zwanym dalej „aplikacją webową”, oraz powiązaną 
z nią aplikacją na urządzenia mobilne, zwaną dalej „aplikacją mobilną”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1Opracowanie i wykonanie aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej pod 

względem funkcjonalnym:

a) zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej zgodnej z wytycznymi UTK,

b) zaprojektowanie i wykonanie aplikacji webowej opartej na LMS, zgodnej 
ze standardem SCORM,

c) wdrożenie aplikacji webowej,

d) zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS,

e) zapewnienie wsparcia technicznego dla aplikacji webowej i mobilnej 
w okresie 3 lat od odbioru przedmiotu zamówienia,

f) zapewnienie usług rozwoju aplikacji webowej i mobilnej.

2.2Szkolenie pracowników – Wykonawca zapewni Zamawiającemu szkolenie z 
 obsługi aplikacji webowej i aplikacji mobilnej dla 16 osób.

3. Opis aplikacji webowej:
Aplikacja webowa powinna:

a) działać poprawnie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, 
b) być responsywna,
c) być dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
d) być zgodna ze standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model),
e) umożliwiać dalszą jej rozbudowę oraz ustalanie czy zmianę uprawnień przez 

Zamawiającego,
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Celem aplikacji jest umożliwienie zalogowanym użytkownikom zapisanie się na dane 
szkolenie, pobranie informacji o danym szkoleniu (miejscu szkolenia, trenerze, itp.), 
podejście do testu kończącego szkolenie w dowolnym czasie i miejscu, wygenerowanie 
certyfikatu po ukończeniu szkolenia. Ponadto osoby uprawnione ze strony 
Zamawiającego powinny mieć możliwość weryfikacji czy uczestnicy zapoznali się 
z treścią szkolenia i w jakim stopniu wiedza została przyswojona, dzięki umieszczonym 
w aplikacji wynikom testów. Połączenie systemu z kontrolerem domeny przy pomocy 
protokołu LDAP, powinno umożliwiać pracownikom Zamawiającego logowanie bez 
konieczności rejestracji, natomiast od użytkowników zewnętrznych wymagana będzie 
rejestracja zabezpieczona captcha.

Najważniejsze moduły menu głównego w aplikacji to: informacja o systemie, informacja 
o trenerach, informacja o szkoleniach, regulamin, kontakt, oraz menu uczestnika 
dostępne po zalogowaniu. Menu powinno zapewniać przejrzysty dostęp uczestnikom 
do swoich postępów, wyników, czy pobranie zaświadczenia potwierdzającego 
ukończenie szkolenia.

Moduł administracyjny aplikacji będzie dostępny dla osób upoważnionych, trenerów, 
administratorów, moderatorów, lub innych grup dodanych w późniejszym czasie przez 
Zamawiającego. Grupy lub rolę w aplikacji, winny być nadawane lub tworzone przez 
administratora. Dzięki czemu odpowiednie grupy umożliwią dostęp do 
dodawania/modyfikacji szkoleń, raportowania, podglądu ocen i wyników, czy też 
newsletteru.

Na potrzeby raportowania system powinien posiadać możliwość tagowania dla szkoleń, 
uczestników, oraz plików.

Dodatkowy moduł importu w systemie XML, TXT, CSV ułatwi migrację informacji z  
innych systemów.

Platforma e-learningowa ma umożliwić Zamawiającemu udostępnianie w aplikacji 
webowej oraz mobilnej filmów szkoleniowych. Platforma e-learningowa ma umożliwiać 
tworzenie szkoleń, testów oraz opracowywanie i tworzenie ankiet.

4. Opis aplikacji mobilnej:
Aplikacja mobilna zostanie opublikowana w sklepach Google Play i App Store 
umożliwiających bezpłatne pobranie. Głównym założeniem aplikacji webowej jest 
umożliwienie uczestnikom udział w danym szkoleniu e-elearningowym w każdym 
miejscu i o każdej porze oraz możliwość zdania testu z danej tematyki szkolenia.

Dodatkowo uczestnik z poziomu aplikacji mobilnej ma mieć możliwość zapisania się na 
szkolenie, posiadać dostęp do materiałów, wygenerować swoje certyfikaty lub 
zaświadczenia,  ocenić ukończone szkolenie/trenera/miejsce szkolenia, czy też 
spersonalizować konto.

5. Zasady wdrożenia.
5.1Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do efektów pracy nad aplikacjami 

na każdym etapie.

5.2Wykonawca przed oddaniem aplikacji Zamawiającemu powinien przeprowadzić 
testy funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (w szczególności bezpieczeństwa, 
wydajnościowe, interfejsu). Wyniki testów zostaną przedstawione 
Zamawiającemu.
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5.3Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersje testowe aplikacji wraz ze 
scenariuszami testowymi. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia 
poprawek w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wersji testowej aplikacji.

5.4Za błąd na etapie testowania uznaje się:

a. niespełnienie któregoś z wymagań funkcjonalnych zawartych w niniejszym 
dokumencie,

b. nieprawidłowe działanie którejkolwiek funkcji,

c. działanie aplikacji niezgodne z przedstawioną dokumentacją,

d. wystąpienie zdarzenia uniemożliwiającego poprawne wykonanie funkcji 
aplikacji.

5.5Każdorazowo po usunięciu błędu Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
poprawioną wersję aplikacji i dostarczy następnego dnia roboczego nośniki z tą 
wersją aplikacji. Następnie przedstawiciel Zamawiającego dokona instalacji 
poprawionej wersji aplikacji.

5.6Wykonawca przed przekazaniem poprawionej i/lub zaktualizowanej wersji 
aplikacji musi przeprowadzić jej testy funkcjonalne i bezpieczeństwa 
(jednostkowe i integracyjne) oraz przekazać Zamawiającemu raport z ich 
przeprowadzenia.

5.7Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o planowanym 
terminie usunięcia błędu i dostarczenia poprawionej wersji aplikacji.

5.8Po stwierdzeniu, że aplikacje nie zawierają błędów oraz realizują wszystkie 
wymagania funkcjonalne, podpisywany jest protokół odbioru aplikacji.

5.9  W ramach przekazania praw autorskich Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kody źródłowe wraz z wszystkimi plikami graficznymi, dokumentacją techniczną 
umożliwiającą odtworzenie środowiska programistycznego oraz opisy 
kluczowych funkcji kodu źródłowego w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 5.8.

6. Szkolenie.

6.1Wykonawca w okresie 5 dni po oddaniu aplikacji mobilnej oraz webowej 
Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przeprowadzi 
szczegółowe szkolenie z obsługi aplikacji mobilnej oraz webowej dla 16 osób.

6.2Szkolenie powinno trwać nie krócej niż dwa dni szkoleniowe (2 x po 6 godzin 
szkoleniowych).

6.3Wykonawca zapewni salę szkoleniową w odległości nie większej niż 3 km od 
siedziby Zamawiającego, przerwy kawowe oraz lunch, każdego dnia szkolenia. 

6.4Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą zaopatrzeni w  
sprzęt konieczny do przeprowadzenia szkolenia. 

6.5Program szkolenia będzie ustalony z Zamawiającym i obejmować będzie 
wszystkie zagadnienia związane z obsługą aplikacji webowej i mobilnej, w  
szczególności w zakresie tworzenia szkoleń e-learningowych. 
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7 Gwarancja i wsparcie techniczne.
7.1Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na sprawne działanie aplikacji 

webowej i mobilnej oraz wsparcia technicznego w okresie minimum 36 miesięcy 
od momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

7.2W trakcie okresu objętego gwarancją i wsparciem technicznym Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia błędów w działaniu aplikacji w następującym 
czasie:

7.2.1 8 godzin w przypadku błędu krytycznego (uniemożliwiającego 
korzystanie z aplikacji albo ograniczającego możliwości korzystania z nich 
w taki sposób, że przestaną one spełniać swoje podstawowe funkcje, np. 
niemożność uruchomienia aplikacji, niedostępność krytycznych funkcji 
aplikacji),

7.2.2 24 godziny w przypadku błędu poważnego (błędu polegającego 
na nieprawidłowym działaniu oprogramowania powodującym 
ograniczenie korzystania z aplikacji, przy zachowaniu spełniania przez 
aplikacje ich podstawowych funkcji, np. niedostępność niekrytycznych 
funkcji aplikacji, wydajność poniżej określonego progu 20 klatek na 
sekundę),

7.2.3 96 godzin w przypadku błędu niskiej kategorii (błędu polegającego 
na nieprawidłowym działaniu oprogramowania, niepowodującym 
ograniczenia korzystania z aplikacji, np. niedostępność systemu pomocy, 
błąd językowy w interfejsie).

7.3W ramach gwarancji i wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do:

7.3.1 nieodpłatnego usuwania wad, w szczególności niezgodności aplikacji 
z dostarczoną dokumentacją,

7.3.2 udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących użytkowania i 
eksploatacji aplikacji,

7.3.3 pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji.

8 Usługa Rozwoju

8.1W ramach Usług Rozwoju Zamawiający ma prawo zlecać Wykonawcy prace 
rozwojowe obejmujące wizyty konsultanta oraz prace programistyczne w 
okresie wsparcia aplikacji webowej oraz mobilnej w celu realizacji ewentualnych 
dodatkowych prac dostosowujących aplikację webową i mobilną do potrzeb 
Zamawiającego, wykonywania drobnych zmian, konfiguracji oraz szkoleń.

8.2Usługi Rozwoju będą zlecane przez Zamawiającego zgodnie z następującą 
procedurą:

8.2.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie realizacji Usług Rozwoju, 
w którym określi:

8.2.1.1 zakres prac,

8.2.1.2 oczekiwany termin wykonania Usług rozwoju.

8.3Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia 
Zamawiającego wystosuje do Zamawiającego odpowiedź zawierającą:



Rozeznanie Cenowe Rynku str. 5

8.3.1 wskazanie liczby roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych 
Usług Rozwoju,

8.3.2 wskazanie osób, które po stronie Wykonawcy będą odpowiedzialne za 
realizację Usług Rozwoju,

8.3.3 potwierdzenie terminu realizacji zleconych prac rozwojowych lub 
dodatkowych usług lub propozycję nowego terminu realizacji.

8.4Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może:

8.4.1 potwierdzić zlecenie Usług Rozwoju zgodnie z treścią zlecenia i 
 odpowiedzi Wykonawcy, albo

8.4.2 złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji danych Usług Rozwoju, albo

8.4.3 zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, 
pracochłonności i terminu realizacji Usług Rozwoju.

8.5Zlecenia realizacji Usług Rozwoju mogą być składane przez Zamawiającego w 
 formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Potwierdzenie zlecenia 
prac rozwojowych wymaga formy pisemnej. 
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II. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
9. Kalkulację należy sporządzić na Formularzu Rozeznania Cenowego, który stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania Cenowego.

9.1. W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

1) podanie szacunkowej ceny netto i brutto dla całości zamówienia

2) szacunkowej ceny netto i brutto odrębnie dla każdej istotnej części 
składowej zamówienia (uwzględniającej wartość podatku VAT):

a) aplikacja webowa

b) aplikacja mobilna na systemy Android i iOS

c) szkolenie

d) usługa wsparcia

e) godzina usługi rozwoju;

3) oraz wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę 
zamówienia;

4) szacowanego okresu czasu potrzebnego do realizacji zamówienia.

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

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl  w terminie do 5 listopada 2019 r.
11.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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
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