
Biuro Dyrektora Generalnego  

Strona 1 z 6

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Warszawa, dnia 06 listopada 2020 r.

BDG-WZPU.2501.12.2020.6.MM

WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług doradczych 
w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 
Kampania Kolejowe ABC II”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”: 
Projekt 5.2-24, 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.

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

Pytanie 1:
Wnoszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa 
w pkt 5.2.1 OOZ, jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, legitymuje się warunkiem wiedzy i doświadczenia wskazanym 
w przedmiotowym punkcie na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) łączącego 
Wykonawcę ze zleceniodawcą usługi doradztwa prawnego.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 5.2.1 OOZ warunkiem udziału jest wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie 
doradztwa prawnego, dotyczącego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przy czym każde postępowanie objęte usługą miało wartość równą 
lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 
Zamawiający będzie weryfikował spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
po otwarciu ofert.

Pytanie 2:
Czy poprzez warunek doświadczenia i wiedzy, o którym mowa w pkt 5.2.1 OOZ, dotyczący 
doradztwa w zakresie postępowań odwoławczych oznacza również weryfikację 
lub konstruowanie zapisów dotyczących środków ochrony prawnej w treści dokumentacji 
przetargowej, czy oznacza, że Wykonawca musiał świadczyć doradztwo prawne na etapie 
postępowania odwoławczego?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zmienionego pkt 5.2.1 OOZ oraz 5.2.2.2 OOZ Wykonawca musi posiadać 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie doradztwa prawnego, dotyczącego przeprowadzenia 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym każde postępowanie objęte 
usługą miało wartość równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. W ramach wykazanych usług, Wykonawca zobowiązany 
był co najmniej do przygotowania lub weryfikacji dokumentacji postępowania oraz doradztwa 
prawnego związanego z prowadzeniem postępowania (pkt 5.2.1 OOZ), a osoba skierowana 
do realizacji zamówienia powinna posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, 
tj. Wykonawca powinien wykazać, że brała ona udział w realizacji przynajmniej trzech usług 
doradztwa prawnego w obszarze zamówień publicznych, dotyczących przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, z których każde miało wartość równą 
lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
p.z.p, w tym dwie usługi obejmowały usługę przygotowania lub weryfikacji dokumentacji 
postępowania, doradztwo prawne związane z prowadzeniem postępowania oraz jedna usługa 
dotyczyła doradztwa prawnego związanego z postępowaniem odwoławczym 
(pkt 5.2.2.2 OOZ).

Pytanie 3:
Wskazanie jaką ilość spotkań w trakcie trwania umowy w swojej siedzibie przewiduje 
Zamawiający?

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.1 OPZ Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług w formie 
udziału w spotkaniach roboczych w trakcie realizacji zamówienia według potrzeb 
Zamawiającego, jednak nie więcej niż raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, 
w szacunkowym wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Pytanie 4:
Doprecyzowanie zapisu pkt 8 załącznika nr 1 do OOZ oraz par. 4 ust. 6 IPU poprzez wskazanie, 
jaki będzie minimalny czas na realizację konkretnego zlecenia (np. min. 1 dzień roboczy), 
lub wskazanie, czy termin liczony będzie w dniach?

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 8 oraz 9 OPZ w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie zlecał 
Wykonawcy usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z opisem zakresu zlecenia 
konkretnej usługi oraz ze wskazaniem terminu zakończenia prac.
W przypadku niewskazania przez Zamawiającego terminu Wykonawca ma obowiązek 
wykonać zleconą usługę, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
otrzymania zlecenia. Termin wykonania usługi będzie liczony w dniach roboczych.

Pytanie 5:
Wnosimy o zmianę zapisów warunku udziału w postępowaniu. Obecny zapis jest 
dyskryminujący, a ponadto preferuje wykonawców, którzy na etapie przygotowania, 
prowadzenia postępowania popełnili błąd co skutkowało wniesieniem odwołania.
W postępowaniach, które przeprowadzamy dla Zamawiających, ze względu na profesjonalny 
poziom świadczonych usług, bardzo rzadko dochodzi do odwołań. Usługi  reprezentacji przed 
KIO świadczymy głównie w sytuacjach, gdy nie doradzaliśmy Zamawiającemu 
na wcześniejszym etapie postępowania. W związku z tym obecny zapis (pkt 5.2.1 oraz 5.2.2.2) 
łączący w ramach jednej usługi zarówno wymóg świadczenia doradztwa na etapie sporządzania 
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dokumentacji jak i reprezentację prawną przed KIO w ramach tego samego postępowania 
należy uznać za niezgodny z zasadami udzielania zamówień publicznych.
Wnosimy zatem o rozbicie warunku (pkt 5.2.1 oraz 5.2.2.2) na dwa elementy:
a) doradztwo przy postępowaniu ( sporządzenie/ weryfikacja dokumentacji, doradztwo przy 
prowadzeniu postępowania)
b) reprezentacja Zamawiającego przed KIO w postępowaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w OOZ:

1. pkt. 5.2.1 otrzymuje brzmienie:
„5.2.1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 
co najmniej 3 usługi w zakresie doradztwa prawnego, dotyczącego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym każde postępowanie objęte 
usługą miało wartość równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. W ramach wykazanych usług, Wykonawca zobowiązany był 
co najmniej do: przygotowania lub weryfikacji dokumentacji postępowania oraz doradztwa 
prawnego związanego z prowadzeniem postępowania.”

2. pkt. 5.2.2.2 otrzymuje brzmienie:
„5.2.2.2 w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, brała 
udział w realizacji przynajmniej trzech usług doradztwa prawnego w obszarze zamówień 
publicznych, dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, z których 
każde miało wartość równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p, w tym dwie usługi obejmowały usługę przygotowania 
lub weryfikacji dokumentacji postępowania, doradztwo prawne związane z prowadzeniem 
postępowania oraz jedna usługa dotyczyła doradztwa prawnego związanego z postępowaniem 
odwoławczym.”

Pytanie 6:
W postępowaniu pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II” Zamawiający 
w OPZ wskazał, że wsparcie prawne będzie dotyczyć 7 postępowań: „Zamawiający 
przewiduje, że wsparcie doradcze będzie dotyczyć nie więcej niż 7 postępowań związanych 
z Projektem, w tym 2 postępowań o wartości powyżej progu unijnego”. Biorąc pod uwagę, 
że Zamawiający oczekuje podania w ofercie ceny ryczałtowej za miesiąc wsparcia, 
do oszacowania konieczne jest ustalenie zakresu zamówienia jak najbardziej szczegółowo. 
Z naszego doświadczenia wynika, że 1 postępowanie może być na tyle czasochłonne, że zajmie 
kilkadziesiąt godzin obsługi w miesiącu. W Związku z tym wnosimy o określenie jakich 
postępowań będzie dotyczyło wsparcie oraz określenie choć w przybliżeniu przez 
Zamawiającego szacowanej czasochłonności takiego wsparcia w ujęciu miesięcznym 
(ile zamawiający przewiduje biorąc pod uwagę doświadczenie własne godzin wsparcia 
miesięcznie).
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Odpowiedź:
Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowań, które będą dotyczyły wyłonienia 
wykonawców odpowiedzialnych m.in. za:
- przeprowadzenie i realizację ogólnopolskiej kampanii medialnej, 
- dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych do prowadzenia zajęć (np. odblaski, maskotki 
bohatera Kampanii Kolejowe ABC),
- druk i dostawę książeczek edukacyjnych/ materiałów do prowadzenia zajęć,
- dostawę odzieży dla zespołu edukatorów,
- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (np. albumy, publikacje, film 
promocyjny).

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w OPZ:
1. pkt. 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. udziału w spotkaniach roboczych w trakcie realizacji zamówienia według potrzeb 
Zamawiającego, jednak nie więcej niż raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, 
w szacunkowym wymiarze 10 godzin miesięcznie;”

Pytanie 7:
W § 4 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy Zamawiający przedstawia następujący sposób 
realizacji Przedmiotu Umowy:
„Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do ścisłej współpracy 
z Zamawiającym oraz innymi podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego 
do realizacji zadań związanych z przygotowaniem Projektu, rozumianej jako dostępność 
Wykonawcy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty w siedzibie Zamawiającego, 
zgodnie z wyborem Zamawiającego, w Dni robocze, w godzinach 8.15–16.15”.
Jednocześnie zgodnie z ust. 4 Zamawiający wskazuje, że będzie przekazywał Wykonawcy 
zlecenie wykonania zadania pocztą elektroniczną oraz – w ust. 8 – że Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji poprzez 
wysłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres e-mail osoby wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 1 
Umowy.
Proszę o doprecyzowanie, w jaki sposób ma przebiegać realizacja Przedmiotu Umowy. 
Czy głównym kanałem komunikacji ma być poczta elektroniczna? W jakim zakresie 
Zamawiający zamierza wzywać Wykonawcę do pojawienia się w siedzibie Zamawiającego – 
ile dni w tygodniu, ile mają trwać wizyty?

Odpowiedź:
Komunikacja na etapie realizacji umowy odbywać się będzie głównie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz poprzez kontakty telefoniczne. Zgodnie ze zmienionym pkt 4.1 OPZ 
wymagany jest udział w spotkaniach roboczych w trakcie realizacji zamówienia według 
potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, 
w szacunkowym wymiarze 10 godzin miesięcznie. Jednocześnie zgodnie z zapisem pkt 7 OPZ 
Zamawiający zastrzega zmianę formy spotkań roboczych ze stacjonarnej w siedzibie 
Zamawiającego na formę spotkań online w uzgodnieniu z Wykonawcą.
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Pytanie 8:
Wskazane w § 6 ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe zawiera – zgodnie z ust. 4 – wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia:
„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane 
z realizacją Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania Usług, koszty dojazdu 
do siedziby Zamawiającego oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie 
to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające 
z wykonania Umowy”.
Czy Zamawiający w kosztach tych uwzględnia także potencjalną reprezentację przed KIO? 
Czy wobec tego Wykonawca przy obliczaniu oferowanej ceny ma brać pod uwagę ewentualne 
koszty z tym związane?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisem pkt 3.12 OPZ Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą 
Odwoławczą na mocy odrębnego upoważnienia, jeśli dojdzie do złożenia odwołania w ramach 
postępowań, których dotyczy realizacja przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:
Zgodnie z warunkami udziału Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował co najmniej 
jedną osobą o określonym wykształceniu i doświadczeniu. Liczba osób wskazana do realizacji 
zamówienia liczy się w kryteriach oceny ofert ponad minimum.
Czy Zamawiający może określić preferowaną liczbę osób (dolny próg) pożądanych 
do realizacji zamówienia – według jego rzeczywistych potrzeb?

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 5.2.2 OOZ Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą, która 
będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia.
W przypadku wykazania większej liczby osób, zgodnie z treścią pkt. 5.3 OOZ, każda z nich 
musi spełniać warunki udziału określone w pkt 5.2.2 OOZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu oraz zmienia termin otwarcia ofert, tj.

1. pkt. 11.1 otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert: 17.11.2020 r. godz. 11:00.”
2. pkt. 11.2 otrzymuje brzmienie: „Termin otwarcia ofert: 17.11.2020 r. godz. 11:30.” 
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Jednocześnie Zamawiający publikuje ujednolicony na dzień 6 listopada 2020 r. OOZ oraz OPZ 
stanowiący załącznik nr 1 do OOZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/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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