
Warszawa, 4 lutego 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU: 
Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na „Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu makiet 
UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów 
i Prowadzących Pojazdy Kolejowe wraz z rozwojem projektu funkcjonalnego podczas 
wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowego Systemu”.
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.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu 
kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.
Zasadniczym celem Projektu jest stworzenie rozwiązania systemowego w zakresie 
egzaminowania kandydatów na maszynistów przy wykorzystaniu określonych narzędzi. 
Powyższe zadanie należało będzie do kompetencji Prezesa UTK będącego krajową władzą 
bezpieczeństwa. System ten obejmuje opracowanie narzędzi do prowadzenia czynności w 
 zakresie egzaminowania maszynistów przy wykorzystaniu zakupionych w tym celu 
symulatorów oraz stworzenia narzędzia informatycznego do monitorowania maszynistów.
Monitorowanie kwalifikacji oraz czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy 
kolejowe stanie się zupełnie nową właściwością Prezesa UTK i będzie równoznaczne 
z wdrożeniem i prowadzeniem w UTK systemu teleinformatycznego o nazwie „Krajowy 
Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK).
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników 

oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego 
Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe 
wraz z rozwojem projektu funkcjonalnego podczas wytwarzania oprogramowania 
oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowego Systemu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części, które szczegółowo zostały opisane poniżej:
Część I
Badania użytkowników

1) Zdefiniowanie grup respondentów reprezentujących poszczególne rodzaje 
użytkowników Systemu tj.: kandydatów na maszynistów (do 1050 rocznie), 
maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe (ok. 18 000), przedstawicieli 
ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów (45 podmiotów): 
w tym pracowników obsługi administracyjnej i egzaminatorów (ok. 900), 
pracowników UTK (20), przedstawicieli podmiotów rynku kolejowego 
zatrudniających maszynistów (140 podmiotów), przedstawicieli podmiotów 



rynku kolejowego zatrudniających prowadzących pojazdy kolejowe (ok. 700). 
Będzie ono uwzględniać w szczególności:
a) rodzaj podmiotu, w którym pracuje respondent. Rodzaj ten (w szczególności 

czy jest on uprawniony do zatrudniania maszynistów) ma również wpływ 
na potrzeby użytkowników m.in. ze względu na różnice proceduralne 
w procesie oraz zakres dostępu do Systemu,

b) wielkość i stopień skomplikowania struktury wewnętrznej podmiotu, 
w którym pracuje respondent. Hierarchizacja i podział wewnętrzny – 
występowanie jednostki nadrzędnej i jednostek organizacyjnych niższego 
szczebla, liczba pracowników oraz liczba realizowanych spraw ma również 
wpływ na potrzeby użytkowników m.in. ze względu na występowanie 
wewnętrznych procedur administracyjnych, różnego stopnia uprawnień 
przyznawanych pracownikom na różnym szczeblu oraz różne ich obciążenie 
pod względem liczby obsługiwanych spraw,

c) wiek, który ma wpływ również na kompetencje informatyczne 
użytkowników, oraz częstotliwość korzystania z komputera. Dzięki temu 
weryfikacji podlegać będą również potrzeby i sposób myślenia 
użytkowników o różnych kompetencjach informatycznych,

d) możliwe utrudnienia w pracy: problemy ze wzrokiem, niepełnosprawności 
ruchowe.

2) Przeprowadzenie pierwszego etapu badań użytkowników zgodnie z  Wstępnym 
Opisem Systemu, które odbędzie się w Warszawie:
a) Co najmniej siedem grup użytkowników:

(1) kandydaci na maszynistów/maszyniści i prowadzący pojazdy kolejowe, 
(2) pracownicy administracyjni ośrodków szkolenia maszynistów 

i kandydatów na maszynistów,
(3) egzaminatorzy zatrudnieni w wyżej wymienionych ośrodkach,
(4) przedstawiciele podmiotów rynku kolejowego zatrudniających 

maszynistów,
(5) przedstawiciele podmiotów rynku kolejowego zatrudniających 

prowadzących pojazdy kolejowe,
(6) pracownicy UTK.

b) Weryfikacja poprawności i intuicyjności procesów zdiagnozowanych 
we Wstępnym Opisie Systemu.

c) Przygotowanie raportu z badań, który będzie zawierać:
(1) podstawowe informacje o badaniu, w tym metody badawcze, 

informacje o uczestnikach badania, przebieg badania,
(2) wnioski z badań, które będą obejmować:

 zidentyfikowane potrzeby użytkowników w zakresie obsługi 
Systemu,

 zidentyfikowane podczas badań potrzeby zmian w procesach 
określonych we Wstępnym Opisie Systemu,



 rekomendacje Wykonawcy w zakresie zmian w procesach 
zawartych we Wstępnym Opisie Systemu,

 rekomendacje Wykonawcy w zakresie możliwych do wprowadzenia 
rozwiązań/funkcjonalności w Systemie,

 do raportu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć najważniejsze 
fragmenty nagrań z badania (audiowideo).

3) W ramach realizacji części I Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) opracowania szczegółowych scenariuszy badań, zgodnie z uzgodnionym 

planem badań,
b) przeprowadzenia badań, spotkań i warsztatów z przyszłymi użytkownikami 

systemu, wskazanymi wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
wg planu badań i opracowanego scenariusza badań,

c) analizy wyników badań i warsztatów oraz przedstawienia pisemnego raportu,
d) przedstawienia w siedzibie Wykonawcy wyników badań i warsztatów 

oraz rekomendacji w zakresie projektu systemu.
Część II

1) Przygotowanie projektu funkcjonalnego systemu KREMiPPK, w szczególności:
a) opracowanie struktury stron, zaprojektowanie architektury informacji,
b) przygotowanie makiet (pliki źródłowe) i ich opisu funkcjonalnego,
c) aktywna współpraca z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego 

i przedstawicielami użytkowników,
d) przeprowadzenie dodatkowych warsztatów z użytkownikami – o ile okaże się 

to konieczne do powstania projektu funkcjonalnego.
2) W ramach realizacji części II Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) opracowania koncepcji systemu na podstawie Wstępnego Opisu Systemu 
w oparciu o przeprowadzone przez Zamawiającego badania i wnioski 
z warsztatów z użytkownikami i przedstawicielami Zamawiającego, w ścisłej 
i aktywnej współpracy z Zamawiającym,

b) zaprojektowania architektury informacji systemu ,
c) zaprojektowania i przygotowania makiet Hi-Fi serwisu,
d) przekazania architektury informacji i makiet do walidacji Zamawiającego 

oraz naniesienia poprawek,
e) przygotowania opisu funkcjonalnego makiet,

f) przygotowanie klikalnego prototypu pokrywającego główne ścieżki systemu.
Część III.

1) Projekt graficzny
Zadaniem Wykonawcy w ramach tworzenia projektu graficznego systemu 
KREMiPPK jest stworzenie szaty graficznej i przygotowanie projektów stron, 
które następnie dostawca oprogramowania będzie mógł dostosować 



do wszystkich stron/ekranów w systemie i stworzyć ostateczna wersję tych 
stron. Przygotowanie projekty powinny obejmować charakterystyczne 
elementy, być modułowe i pozwalać na późniejsze dostosowanie do pozostałych 
ekranów/stron, które będą powstawać w ramach realizacji projektu przez 
developerów. Projekt graficzny ma być również spójny z aktualną szatą 
kolorystyczną strony internetowej UTK.

2) Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że realizuje projekt dla administracji 
publicznej, co m.in. oznacza, że system musi spełniać wymagania WCAG 2.1 
na poziomie AA.

3) Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że realizuje projekt współfinansowany 
z funduszy Unii Europejskiej, co oznacza, że projekt graficzny musi 
uwzględniać m.in. zasady i wymagania opisane w Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji 
i promocji oraz zasady promocji i oznakowania projektów w Programie.

4) Projekty graficzne stron zostaną dostarczone w formie pliku źródłowego oraz 
podglądu w formacie png lub jpg.

5) Rekomenduje się, aby powstające projekty stron uwzględniały system ikon, 
który ułatwia wizualne poruszanie się w systemie. W ramach realizacji 
zamówienia Wykonawca dostarczy zaprojektowany system ikon w formatach 
otwartych.

Część IV
Rozwój projektu funkcjonalnego polegający na:

1) Przeprowadzeniu badań użyteczności na makietach;
2) Przeprowadzeniu badań użyteczności w fazie weryfikacji rozwiązania;
3) Wprowadzeniu koniecznych poprawek w makietach, które wyniknęły z badań 

wymienionych w punkcie 1 i 2;
Rozwój projektu funkcjonalnego w fazie wytwórczej obejmujący, w szczególności:

1) Bieżące konsultacjach z Dostawcą oprogramowania w zakresie realizacji 
programistycznej projektu funkcjonalnego systemu KREMiPPK;

2) Ocenę sposobu realizacji projektu funkcjonalnego systemu KREMiPPK przez 
Dostawcę oprogramowania;

3) Przedstawienie Dostawcy oprogramowania sposobu działania 
zaprojektowanych interakcji w zaprojektowanym prototypie systemu 
KREMiPPK;

4) Opiniowanie i – w razie potrzeby – przedstawieniu możliwych rozwiązań 
alternatywnych zaproponowanych przez Dostawcę oprogramowania zmian 
w projekcie funkcjonalnym systemu KREMiPPK;

5) Dokonanie, wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, akceptacji i odbioru 
działającego systemu, będącego warunkiem odbioru oprogramowania systemu 
KREMiPPK;

6) Stwierdzanie w toku prac programistycznych ich zgodności z projektem 
funkcjonalnym systemu KREMiPPK zatwierdzonym do realizacji przez 
Zamawiającego.



3. Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego Rozeznania Cenowego Rynku 
wstępną analizę procesów biznesowych systemu KREMiPPK – Wstępny Opis Systemu 
KREMiPPK (załącznik nr 1) oraz roboczy model architektoniczny systemu (załącznik 
nr 2 w formacie .eap). W opisie poszczególnych wymagań i grup wymagań pojawiają 
się diagramy szczegółowe opisujące poszczególne operacje, czy fragmenty procesów.
Wstępny Opis Systemu KREMiPPK ma zostać wykorzystany przez Wykonawcę jako 
baza do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wstępny Opis Systemu KREMiPPK w toku 
realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany.

III.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

1) ceny netto i brutto wykonania Części I, II i III w następujących wariantach:
a) w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) ceny netto i brutto wykonania Części IV przy założeniu, że prace Wykonawcy w 
ramach Części IV wymagać będą nie więcej niż 200 osobogodzin w 2021 r. oraz 
200 osobogodzin w 2022 r. W wycenie tej części należy podać kwotę 
jednostkową za osobogodzinę pracy pracownika przemnożoną przez 400;

3) wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia.
Informację o szacunkowej wartości zamówienia należy przesłać na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 11 lutego 2020 r.
Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 
w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst 
jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest 
ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
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