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Warszawa, dnia 18 marca 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na wykonanie ekspertyzy pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych utworzenia na 
polskim rynku kolejowym laboratorium wykonującego testy interoperacyjności 
Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ETCS i GSM-R) na potrzeby 
wykazania kompatybilności technicznej między pokładowym ETCS a przytorowymi 
częściami ETCS (ESC) oraz kompatybilności technicznej między pokładowymi systemami 
głosowej łączności radiowej lub radiowej wymiany danych a przytorowymi częściami 
systemu GSM-R (RSC).

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.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1 Ekspertyza pod kątem możliwości organizacyjno-technicznych utworzenia 

laboratorium wykonującego testy interoperacyjności na potrzeby wykazania 
kompatybilności ESC i RSC. Ekspertyza ma na celu określenie warunków 
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla 
uruchomienia laboratorium wykonującego testy interoperacyjności na potrzeby 
wykazania kompatybilności ESC i RSC w Polsce.

1.2 Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1.
2. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
2.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie:

2.1.1 szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT);
2.1.2 szacowanego, optymalnego terminu realizacji zamówienia (okres w dniach lub 

miesiącach) oraz wpływu skrócenia terminu realizacji zamówienia na cenę;
2.1.3 wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia;
2.1.4 informacji o możliwości zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych 

przy realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 2 oraz art. 
29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

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

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 27 marca 2020 r.
3.2 Realizacja zamówienia (przygotowanie ekspertyzy, konsultacje z rynkiem) będzie trwała 

nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r.
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3.3 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 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

4. ZAŁĄCZNIKI:
4.1 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

JAN SIUDECKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

TECHNIKI I WYROBÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 30
Urząd Transportu Kolejowego – Departament Techniki i Wyrobów
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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