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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 pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:
W nawiązaniu do wymagań określonych w OOZ w cz. 3, dotyczącej „Organizacji 
i przeprowadzenia szkolenia „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego oraz działania SRK 
z wizytą studyjną w Lokalnym Centrum Sterowania”,  Zamawiający  w pkt. 5.1.4.1 wymaga,  
aby „Każdy z trenerów w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 
pracował co najmniej przez 1 rok przy czynnościach związanych ze stanowiskiem dyżurnego 
ruchu”.
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli 
wskazany trener w okresie: 
– od 8 lat, tj. od roku 2012-  do nadal pełni funkcję  pełnomocnika systemu zarządzania 

bezpieczeństwem w spółce kolejowej (zarządca infrastruktury),
– w latach 2004-2012 pełnił funkcje mistrza, dyspozytora (realizował prace nadzorcze  

nad czynnościami związanymi z  czynnościami dyżurnego ruchu),
– w latach 1986- 2004 zajmował stanowisko dyżurnego ruchu.

Jednocześnie trener posiada wykształcenie wyższe techniczne, oraz spełnia warunek określony 
w pkt. 5.1.4.1 ppkt. 1)

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 7.4 OOZ Wykonawca może zwrócić się 
do zamawiającego o wyjaśnienia treści OOZ. Pytanie o uznanie spełnienia warunku przez 
trenera o określonym doświadczeniu zawodowym nie spełnia znamion pytania o wyjaśnienie 
treści OOZ. Weryfikacja spełniania warunku udziału w postępowaniu następuje po terminie 
otwarcia ofert, na podstawie danych zawartych w złożonej ofercie. W związku z tym, nie jest 
możliwe instruowanie Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przed 
złożeniem oferty.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

GRZEGORZ PRUSIK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I 
BEZPIECZEŃSTWA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

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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