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PROTOKÓŁ Z DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Informacje o Zamawiającym
Zamawiającym jest Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 134

2. Przedmiot i cel dialogu technicznego
2.1. Przedmiotem dialogu technicznego było uzyskanie informacji niezbędnych do 

opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem będzie 
dostawa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących 
Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK) wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej 
i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej”.

2.2. Celem dialogu technicznego jest skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego 
z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych Wykonawców, określenie 
czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, uzyskanie przez 
Zamawiającego wiedzy użytecznej przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenie czasochłonności 
i szacunkowych kosztów wprowadzenia rozwiązania.

3. Ogłoszenie dialogu technicznego
3.1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego została opublikowana 

31 sierpnia 2020 r pod adresem internetowym  https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-
publiczne/642,Dialog-techniczny-system-KREMIPPK.html.

3.2. Pod wyżej wskazanym adresem udostępniono niżej wymienione dokumenty mające 
związek z przedmiotem zamówienia:
1) Wstępny Opis Systemu KREMiPPK,
2) Pytania do dialogu technicznego,
3) Projekt istotnych postanowień umowy,
4) Stos technologiczny,
5) Makiety procesów 1-5.

3.3. Ponadto w trakcie dialogu opublikowano:
1) Listę dodatkowych pytań,
2) Warunki udziału i kryteria.

3.4. Zakończenie dialogu przewidywano na 25 września 2020 r., a następnie wydłużono do 
5 października 2020 r..

4. Uczestnicy dialogu technicznego
4.1. W odpowiedzi na opublikowane zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, 

wniosku o dopuszczenie do dialogu złożyły następujące podmioty:
1) GISPartner Sp. z o.o., ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław.
2) Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 20, 35-

310 Rzeszów.
3) WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6. 44-100 Gliwice.

4.2. Wszystkie, wymienione powyżej podmioty zostały dopuszczone do dialogu 
technicznego.

http://www.utk.gov.pl/
https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/642,Dialog-techniczny-system-KREMIPPK.html
https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/642,Dialog-techniczny-system-KREMIPPK.html
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5. Przebieg dialogu
5.1. Z każdym z uczestników dialogu technicznego odbyło się jedno spotkanie. Spotkania 

były prowadzone w formie zdalnej.
5.2. Spotkanie z Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

1) Spotkanie odbyło się 24 września 2020 r. w godz. 09:00 – 12:00.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane odpowiedzi na pytania do dialogu 

technicznego, w szczególności zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
– brak możliwości stosowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

technologii objętych vendor lockiem – założenie otwartości systemu;
– możliwość stosowania technologii .NET z otwartymi komponentami;
– zamknięta lista technologii - konieczność pozyskania przez wykonawcę 

dodatkowych osób z doświadczeniem w innych technologiach niż te, które 
są dominujące o u wykonawcy, a nie wystąpią na liście;

– możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury, w tym serwera aplikacji 
IIS jako integralnej części systemu Windows Serwer;

– możliwości wykonawcy – zarówno model działania w wydzielonym 
środowisku, jak i wspólnym w ramach data center;

– konieczność walidacji danych z rejestrem PESEL i jej wpływ na obciążenie 
systemu w określonych godzinach pracy systemu, w tym wyjaśnienie 
konieczność takiej walidacji;

– problemy z asynchroniczną walidacją danych;
– funkcjonalności związane z archiwizacją dokumentów zgodnie 

z wymaganiami NAC – elektroniczne dokumenty, automatyzacja 
archiwizacji, brak konieczności zapewnienia pełnego obiegu dokumentów;

– problemy i ryzyka związane z czasochłonnością i akceptacją wprowadzania 
istotnych zmian w OPZ;

– niezależność pewnych integracji od samego wykonawcy w kontekście kar 
umownych i zarządzania zmianą, zwrócenie uwagi przez wykonawcę czy 
systemy, z którymi ma nastąpić integracja w ogóle taką możliwość 
zapewniają;

– ograniczenie stosowanych systemów płatności do bezprowizyjnych;
– przekazanie informacji, że aktualnie posiadane przez zamawiającego 

systemy nie posiadają integracji z PESEL;
– możliwość wystąpienia ryzyka związanego z ewentualną koniecznością 

zmiany makiet;
– dostosowanie systemu do zmian prawnych w ramach gwarancji, bez 

ograniczeń – ryzyko wyceny po stronie wykonawcy;
– ograniczenie wymagań w zakresie posiadanych certyfikatów, wykorzystanie 

doświadczenia w branży kolejowej, zwrócenie uwagi na wysokość kwot 
realizowanych systemów w ramach warunku udziału;

– migracja danych w okresie pilotażowym – automatyzacja z wykorzystaniem 
odpowiednich aplikacji;

– możliwość realizacji zamówienia przez wykonawcę w przypadku 
ewentualnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia o budowę i wyposażenie 
serwerowni;

http://www.utk.gov.pl/
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– wystarczalność proponowanego sprzętu do prawidłowej i wydajnej pracy 
systemu - 300 użytkowników wewnętrznych i ok 1000 zewnętrznych (liczba 
na podstawie liczby przewoźników i zarządców infrastruktury), w tym 
możliwość logowania ok 20 tys. maszynistów przeglądających informacje 
o sobie;

– braku możliwości dostawy gotowego systemu, ewentualnie konieczność 
zastosowania znacznych modyfikacji w już istniejących rozwiązaniach;

– trudność w jednoznacznym i wyczerpującym opisaniu przedmiotu 
zamówienia.

3) Ponadto zwrócono się z prośbą o przekazanie następujących informacji do 
upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:
– szacunkowych kosztów z uwzględnieniem wymagań i ryzyk występujących 

w zamówieniu;
– terminu niezbędnego na wdrożenie systemu;
– wskazania elementów mogących przyspieszyć realizację;
– wskazania propozycji równoważności certyfikatów dla analityka;
– propozycji zmian w IPU.

5.3. Spotkanie z WASKO S.A.
1) Spotkanie odbyło się 24 września 2020 r. w godz. 13:00 – 16:00.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane odpowiedzi na pytania do dialogu 

technicznego, w szczególności zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
– możliwość stosowania technologii .NET ale tylko w zakresie komponentów 

bez vendor locka;
– niezamykanie stosu technologicznego, dopuszczenie możliwość 

rozszerzenia na wniosek wykonawców;
– możliwość zastosowania listy licencji bez określania technologii;
– koncepcja architektury - usługi zlokalizowane na serwerach działają w obu 

ośrodkach, realizacja na zasadzie plastra wydajnościowo-obliczeniowego 
(aplikacje); baza danych w obu miejscach – 1 węzeł aktywny odczyt-zapis, 
drugi tylko odczyt. Wykorzystanie max struktury. W przypadku awarii 
zapewnienie możliwości działania systemu do czasu jej usunięcia;

– obciążenie systemu przy jednoczesnym przetwarzaniu 50 testów (jednej 
funkcjonalności);

– wymaganie elementów dot. obiegu dokumentów pod klucz w kontekście 
znacznego wzrostu ceny lub wykluczenie pewnych wykonawców – 
potwierdzenie znacznego wzrostu kosztu w przypadku wymogu tej 
funkcjonalności;

– propozycja w zakresie wymogu doświadczenia wykonawcy dot. obiegu 
dokumentów;

– brak możliwości ustalenia terminu realizacji w tygodniach ze względu 
na sztywną datę zakończenia wdrożenia;

– zwrócenie uwagi na zbyt krótkie czasy odczytu pojedynczego rekordu, 
co wskazuje na system dedykowany;

– brak możliwości zmiany mega procesów, zmiany tylko w przypadku zmian 
prawa;

http://www.utk.gov.pl/
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– ryzyka związane z uwzględnieniem w cenie konieczności modyfikacji 
systemu w przypadku zmian w prawie – porównywalność ofert w tym 
zakresie;

– zlecenie w ramach OPZ usługi analizy aktów prawnych pod kątem wpływu 
tych zmian na system;

– brak możliwości modyfikacji systemu przez podmioty trzecie w okresie 
gwarancji;

– problematyczność realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę 
w przypadku rozszerzenia OPZ o budowę i utrzymanie serwerowni – brak 
przeciwskazań;

– kwestia pozostawienia nośników danych u zamawiającego w przypadku 
naprawy sprzętu;

– czasochłonność dialogu konkurencyjnego w kontekście sztywnego terminu 
realizacji zamówienia.

3) W trakcie spotkania Wykonawca zaprezentował:
– diagram architektury logicznej – zwrócenie uwagi przez Zamawiającego na 

brak możliwości stosowania obiegu dokumentów innego niż na otwartej 
licencji oraz faktu, że nie jest wymagany pełny obieg dokumentów;

– prezentacja macierzy obiektowej w kontekście wymagań dotyczących 
przechowywania dokumentów podlegających archiwizacji.

4) Ponadto zwrócono się do wykonawcy z prośba o przekazanie następujących 
informacji do upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:
– sposobu uwypuklenia istotnych wymagań OPZ, aby nie zostały pominięte 

lub źle zinterpretowane podczas wyceny oferty;
– propozycja zapisów zmiany w umowie, aby dostać system zgodny 

z makietami, ale jednocześnie makiety nie stanowiły sztywnego 
ograniczenia;

– procentowy udział w cenie oferty ryzyka obsługi zmian w okresie gwarancji 
w związku ze zmianami w prawie;

– wskazanie propozycji równoważności certyfikatów dla analityka;
– szacunkowej wyceny z uwzględnieniem wymagań i ryzyk występujących 

w zamówieniu;
– terminu niezbędnego na wdrożenie systemu;
– wskazanie etapów jakie można wyodrębnić podczas realizacji umowy, 

ze zwróceniem uwagi na bieg gwarancji dla dostarczonego sprzętu.
5.4. Spotkanie z GISPartner Sp. z o.o.

1) Spotkanie odbyło się w dniu 28 września 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane odpowiedzi na pytania do dialogu 

technicznego, w szczególności zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
– możliwość rozszerzenia listy technologii na etapie realizacji za zgodą 

zamawiającego;
– brak obaw wykonawcy co do architektury, zwrócenie uwagi na brak w OPZ 

usługi potwierdzającej złożenie dokumentu, doprecyzowanie kwestii 
potwierdzania złożonych dokumentów w systemie, sugestia nieużywania 
skrótu UPO ze względu na skojarzenia z e-PUAP.

http://www.utk.gov.pl/
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– doświadczenie wykonawcy w realizacji zamówień przy zapewnieniu 
wymaganej w OPZ wydajności;

– propozycja wykorzystania chmurowych usług potwierdzania (związanie się 
z konkretnym dostawcą) lub wykorzystanie hsm w ramach własnej 
infrastruktury;

– obieg dokumentów w systemie spełniający wymogi archiwizacji poprzez 
zaimplementowanie wymaganych funkcji ich do systemu;

– migracja danych – ryzyko realizacji, sugestia weryfikacji wykonawcy na 
etapie oferty z zakresie możliwości przeprowadzenia migracji – propozycja 
oceny próbki z funkcjonalnością migracji na podstawie przykładowego 
zestawu danych;

– wycena zmian w czystym cosmic – konieczność stosowania rozszerzeń;
– ryzyka związane z uwzględnieniem w cenie konieczności modyfikacji 

systemu w przypadku zmian w prawie – porównywalność ofert w tym 
zakresie;

– usługa analizy aktów prawnych pod kątem wpływu tych zmian na system 
realizowana po stronie wykonawcy;

– exit plan z transferem wiedzy – motywator pozytywny;
– dialog konkurencyjny – wskazanie przez uczestnika na dość precyzyjny 

OPZ, możliwość wnioskowania ewentualnych zmian na etapie 
postępowania przed terminem złożenia oferty, wystarczające mechanizmy 
zmiany w umowie, niekorzystny wpływ dialogu konkurencyjnego na termin 
realizacji;

– kwestia rozszerzenia OPZ o budowę serwerowni - wpływ zmiany na czas 
realizacji – możliwość realizacji przez wykonawcę – zwrócenie uwagi na 
konieczność uzyskania uzgodnień z ppoż (ok 1 mc), okres budowy 3-6 mcy 
– wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (przerzucenie obowiązków 
na wykonawcę, przygotowanie projektu, zebranie wymaganych uzgodnień) 
po zawarciu umowy – konieczność udostępnienia planów i fragmentów 
umowy najmu w celu wyceny oferty;

– kwestia zdalnej realizacji umowy – ryzyko w ograniczeniach dostępu 
wykonawcy do infrastruktury.

3) Ponadto zwrócono się do wykonawcy z prośbą o przekazanie następujących 
informacji do upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:
– procentowy udział w cenie oferty ryzyka obsługi zmian w okresie gwarancji 

w związku ze zmianami w prawie;
– wycenę usługi analizy zmian w prawie dot. systemu;
– propozycja mechanizmu gwarantującego transfer wiedzy, innego niż kary 

umowne;
– odniesienie do przedstawionych w zaproszeniu warunków udziału 

i kryteriów;
– wskazanie propozycji równoważności certyfikatów dla analityka;
– szacunkowa wycena zamówienia;
– terminu niezbędnego na realizację.

6. Cel protokołu

http://www.utk.gov.pl/
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6.1. Niniejszy protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że podmioty, które będą 
uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będą dysponować tą samą wiedzą co podmioty uczestniczące w dialogu technicznym, 
co stanowi realizację art. 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

6.2. Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji 
w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie 

przekazał uczestnikom dialogu oraz informacje jakie uzyskał od uczestników 
dialogu oraz o wpływie dialogu na przedmiot zamówienia;

2) Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego 
protokołu z dialogu w ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;

3) Zamawiający uwzględni, co najmniej 35 dniowy okres od ogłoszenia, o którym 
mowa w pkt. 2 do zakończenia przyjmowania ofert, służący zapoznaniu się 
z ogłoszeniem i materiałami przekazanymi i otrzymanymi w trakcie dialogu.

7. Wpływ dialogu na planowane postępowanie
7.1. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy nie 

zostały ustalone w chwili zakończenia dialogu technicznego.
7.2. Uzyskane informacje mające wpływ na projekt i postępowanie, w tym m.in. opis 

przedmiotu zamówienia:
1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Z otrzymanych w trakcie dialogu technicznego informacji wynikają następujące zmiany 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
- dodanie opisu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) 
- dodanie opisu Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa (tzw. HSM) 
- wyeksponowanie wymagań w zakresie obiegu dokumentów w celu uzyskania lepszego 
zrozumienia tej kwestii przez potencjalnych Wykonawców 
- dodanie wymagań w zakresie serwerowni 
- dodanie możliwości zastosowania technologii .NET, lecz tylko w zakresie komponentów 
bez vendor locka, tj. .NET CORE
- dodanie wymagania dotyczącego analizy aktów prawnych oraz procedowania w systemie 
zmian z nich wynikających
- dodanie zapisu, że w przypadku uszkodzenia dysków, pozostają one  u Zamawiającego
- dodanie zapisów gwarantujących zapewnienie możliwości asynchronicznej walidacji 
danych, w przypadku czasowego lub trwałego braku integracji z PESEL
- dodanie listy zmian, których wprowadzenie nie wymaga aneksowania umowy 
z Wykonawcą
- dodanie zapisów określających dopuszczalny zakres zmian względem makiet UX/UI
Jednocześnie Zamawiający analizuje i rozważa następujące zmiany w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia:
- dodanie wymagania dotyczącego możliwości zdalnego zarządzania serwerownią przez 
Wykonawcę pod warunkiem zapewnienia zgodności z wymaganiami systemów PESEL, 
rejestrów krajowych oraz jedynie w czasie wytwarzania oprogramowania

http://www.utk.gov.pl/
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- dodanie kwestii kosztów obiektowych związanych z usługami serwerowymi działającymi 
w dwóch ośrodkach na zasadzie klastra wydajnościowo-obliczeniowego oraz 
niezawodnościowego, bazy danych w dwóch miejscach, jednego węzła aktywnego, 
drugiego zapasowego, przy maksymalnym wykorzystaniu struktury, która zapewni 
działanie systemu w czasie awarii, z uwzględnieniem klastra rozległego geograficznie; przy 
założeniu gotowości oprogramowania do utworzenia klastra rozsianego (DRC)
- rozwinięcie kwestii testów w sposób umożliwiający wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury, w tym serwera aplikacji IIS jako integralnej części Windows Server.

2) w zakresie istotnych postanowień umowy
Z otrzymanych w wyniku dialogu technicznego informacji, wynikają następujące zmiany 
w zakresie istotnych postanowień umowy:

- dodanie wymagania dotyczącego uwzględnienia zmian w systemie, które wynikają 
ze zmian obowiązującego prawa
- dodanie wymagania, że transfer wiedzy musi być zapewniony w tzw. exit planie– wraz 
z dokładnym określeniem zakresu, sposobu i terminu przekazania, jak również określeniem 
motywatorów negatywnych i pozytywnych dla Wykonawcy 

3) w zakresie szacunkowej wartość zamówienia
Z otrzymanych w trakcie dialogu technicznego informacji wynika, że szacunkowa wartość 
zamówienia waha się między 7,4 a 15 mln PLN brutto.

4) w zakresie terminu realizacji zamówienia
Z otrzymanych w trakcie dialogu technicznego informacji, wynika, że szacunkowy czas 
realizacji zamówienia deklarowany przez uczestników dialogu waha się między 12 a 24 
miesiącami.

5) w zakresie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert
W czasie dialogu technicznego zostały przedstawione przez uczestników propozycje obniżenia 
lub podwyższenia kryteriów uczestnictwa w przetargu. Po ich szczegółowym przeanalizowaniu 
w gronie eksperckim, Zamawiający postanowił nie zmieniać zasadniczo głównych kryteriów, 
których poziom, zważywszy na szacowaną wartość, wielkość i stopień skomplikowania 
projektu, jest odpowiedni. Zmianie ulegną natomiast następujące aspekty warunków udziału 
w postępowaniu i kryteriów oceny ofert:
-w sekcji kryteriów oceny, we fragmencie:

1. Cena 
a) Cena za jeden punkt COSMIC’a 
b) Cena za Gwarancję i helpdesk 3 lata (maksimum 15 % wartości ceny z punktu 1 a).

zastąpieniu zapisu z pkt. 1a) poprzez następujący zapis:
a) Cena iloczynu jednego COSMIC przez liczbę punktów funkcyjnych oszacowanych przez 

Zamawiającego
- usunięcie w obszarze proponowanych kryteriów oceny, w sekcji kompetencji dodatkowych 
zespołu technicznego, zapisu o doświadczeniu analityka w obszarze kolejowym 
- ze względu na dodanie do postępowania zakresu budowy serwerowni, dokument dotyczący 
warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert należy poszerzyć o wymagania 
w stosunku do Wykonawcy również w tym obszarze. W związku z tym, w ramach dialogu 
technicznego zaproponowano zaprezentowane poniżej wymagania, które nie zostaną 
przeniesione bezpośrednio, w obecnej postaci do dokumentu dotyczącego warunków udziału 
w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, lecz stanowić będą punkt wyjścia do analizy, która 

http://www.utk.gov.pl/
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zostanie przeprowadzona po stronie Zamawiającego w celu stworzenia dedykowanych dla 
postępowania wymagań.   

 Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 
dwie roboty budowlane dotyczące adaptacji lub modernizacji serwerowni 
o powierzchni min. 50 m2 (pom. na sprzęt IT) i o wartości minimum 2,5 mln zł brutto 
każda, uwzględniające w każdej robocie co najmniej: wykonanie prac budowlanych 
i adaptacyjnych wraz z podłogą techniczną, instalację szaf serwerowych IT z listwami 
PDU w formie zabudowanego kiosku lub kiosków z separacją stref, instalację 
wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i systemu gaszenia, system zasilania 
gwarantowanego UPS, system monitoringu parametrów środowiskowych, system 
rozdzielni elektrycznych, system bezpieczeństwa fizycznego (SKD, CCTV, SSWN), 
system sieci LAN oraz dostawę systemu urządzeń aktywnych sieci. 

 Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 
zamówienia o wartości minimum 1,8 mln zł brutto każde, uwzględniające w każdym 
zamówieniu co najmniej: dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
precyzyjnej dla serwerowni w oparciu o wodę lodową z systemem FreeCooling oraz 
z agregatami wody lodowej z fabrycznie przygotowaną i na obiekcie zrealizowaną 
funkcją podłączenia agregatów wody lodowej do instalacji wodociągowej. 

 Wykonawca w czasie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał przynajmniej dwa 
zamówienia w ramach których dostarczone i instalowane było pomieszczenie 
bezpieczeństwa typu „B” o budowie modułowej, zgodne z normą PN EN 1047-2, 
posiadające certyfikację na ww. normę uzyskaną od niezależnej instytucji certyfikujące 
z akredytacją.

 Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną dostawę 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, której przedmiotem była: 

o dostawa, instalacja macierzy dyskowej, 
o konfiguracja i uruchomienie środowiska wysokiej dostępności,
o wykonanie analizy przedwdrożeniowej, 
o wykonanie testów akceptacyjnych, 
o wykonanie szkoleń/instruktaży 

 Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie 
rozumiane jako jedna umowa o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w ramach którego Wykonawca 
dostarczył i wdrożył system informatyczny, w zakres którego wchodziły:

o wykonanie analizy przedwdrożeniowej 
o dostawa, wdrożenie i konfiguracja infrastruktury serwerowo-macierzowej wraz 

z oprogramowaniem systemowym
8. Załączniki

http://www.utk.gov.pl/
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8.1. Odpowiedzi uczestników dialogu na przekazane pytania.
8.2. Pozostałe informacje uzyskane podczas dialogu od uczestników

Zatwierdzam

KAMIL WILDE
WICEPREZES URZĘDU 

TRANSPORTU KOLEJOWEGO DS. 
BEZPIECZEŃSTWA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Warszawa, dnia  01 grudnia 2020 r.
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

http://www.utk.gov.pl/

		2020-12-01T12:44:12+0000
	Kamil Jerzy Wilde




