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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu merytorycznych 

ekspertyz dotyczących uwag lub postulatów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej 
(AKUE) lub Komisji Europejskiej (KE) w odniesieniu do obecnie projektowanej 
zmiany Listy Prezesa UTK lub innych krajowych przepisów technicznych w zakresie 
podsystemu „Sterowanie”.

2. WYMAGANIA OGÓLNE:
2.1 Wykonawca będzie zobowiązany odnieść się pisemnie, poprzez sporządzenie 

ekspertyzy, do uwag zgłoszonych przez AKUE lub KE dotyczących obecnie 
projektowanej zmiany Listy Prezesa UTK lub innych krajowych przepisów 
technicznych w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni 
od każdorazowego przekazania mu uwag AKUE lub KE przez Prezesa UTK. 

2.2 Ekspertyzy przedstawiane przez Wykonawcę będą miały charakter oceny zgodności 
wymagań zawartych w Liście Prezesa UTK lub innych krajowych przepisach 
technicznych z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2016/797 oraz z Technicznymi Specyfikacjami 
Interoperacyjności (pod kątem braku sprzecznych wymagań, spójności wymagań, braku 
wymagań surowszych) w związku z uwagami AKUE lub KE.

2.3 Wykonawca będzie zobowiązany zarekomendować w odniesieniu do każdej z uwag, 
poprawienie Listy Prezesa UTK zgodnie z uwagami AKUE lub KE albo sporządzić 
stanowisko uzasadniające zgodność z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2016/797 oraz 
z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, które zostanie przedstawione przez 
Prezesa UTK AKUE lub KE.

2.4 Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach roboczych Prezesa UTK 
z AKUE lub KE, których będzie nie więcej niż 3.

2.5 W trakcie opracowywania ekspertyz Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 
z Zamawiającym w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów telefonicznych 
lub kontaktów e-mailowych.

2.6 Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową, w której określone 
zostaną następujące warunki:
2.6.1 Wykonawca zobowiąże się do sporządzania merytorycznych ekspertyz 

odnoszących się do uwag lub postulatów AKUE lub KE;
2.6.2 Wykonawca w przygotowanych ekspertyzach określa liczbę godzin, którą 

poświęcił na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej do konkretnej uwagi (lub 
czas udziału w spotkaniu);

2.6.3 każda ekspertyza będzie odbierane odrębnie przez Zamawiającego;
2.6.4 płatności będzie następować po sporządzeniu przez Zamawiającego 

każdorazowo ekspertyzy;
2.6.5 Wykonawca podczas trwania Umowy przepracuje nie więcej niż 120 godzin.
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2.7 Dokument należy dostarczyć w wersji papierowej z podpisami autorów oraz w wersji, 
elektronicznej (w formacie edytowalnym oraz .pdf) na nośniku elektronicznym.

2.8 Wszelkie prawa majątkowe do wykonanych opracowań zostaną przeniesione 
na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Listy Prezesa UTK. 
Wykonawca oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
elementów objętych przedmiotem zamówienia i przeniesie te prawa na Zamawiającego 
z chwilą odebrania przedmiotu zamówienia.
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