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BDG-WZPU.2501.8.2020.3.MM

WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szkolenia dla pracowników 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej”
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.01.02.00-00-0314/20 pn.: „Wsparcie 
realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2020 r.” współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisu w pkt. 5.1.2.1 ppkt.3) „Każdy z trenerów 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 
2 budowlanych projektach inwestycyjnych albo budowlanych projektach inwestycyjnych 
w transporcie kolejowym”. 

Prosimy o interpretację, co Zamawiający rozumie przez „budowlane projekty  inwestycyjne”. 
Czy wymagany udział w przedmiotowym projekcie jest określony w kwestii zajmowanego 
w projekcie stanowiska, bądź etapu w ramach realizacji projektu? Czy opracowanie koncepcji 
programowo przestrzennej w ramach budowlanego projektu inwestycyjnego zostanie uznane 
przez Zamawiającego jako uczestnictwo w przedmiotowym projekcie?

Odpowiedź:
Mianem budowlanego procesu inwestycyjnego określono całość działań zmierzających 
do realizacji inwestycji budowlanej.
Nie określono zajmowanego w projekcie stanowiska, bądź etapu w ramach realizacji projektu.
Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej w ramach budowlanego projektu 
inwestycyjnego zostanie uznane za uczestnictwo w przedmiotowym projekcie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

GRZEGORZ PRUSIK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I 
BEZPIECZEŃSTWA
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Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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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