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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 symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd 
egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją 
pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem 
pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej, a także adaptacji 
pomieszczeń przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na maszynistów.

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 

23 czerwca 2020 r pod adresem internetowym https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-
publiczne/622,Dialog-techniczny-dostawa-symulatorow-pojazdu-kolejowego.html .

3.2. Pod wyżej wskazanym adresem udostępniono niżej wymienione dokumenty mające 
związek z przedmiotem zamówienia:
1) Wstępny Opis Systemu Przedmiotu Zamówienia;
2) Pytania do dialogu technicznego;
3) Parametry techniczne symulatorów,

3.3. Ponadto w trakcie dialogu opublikowano:
1) Listę dodatkowych pytań;
2) Listę dodatkowych pytań;
3) Dokumentację projektową.

3.4. Zakończenie dialogu przewidywano na 30 września 2020 r., a następnie wydłużono do 
12 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) AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o, ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin, 

Polska;
2) LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS S.A., Portuetxe 23 - B3, 

San Sebastian, Hiszpania;
3) SIM FACTOR Sp. z o.o, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, Polska;
4) SIM KOL Sp. z o.o, ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska.

http://www.utk.gov.pl/
https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/622,Dialog-techniczny-dostawa-symulatorow-pojazdu-kolejowego.html
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4.2. Do udziału w dialogu nie został dopuszczony SIM KOL Sp. z o.o., ul. Modelarska 18, 
40-142 Katowice ze względu na niespełnienie warunków udziału w dialogu 
technicznym określonych Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu 
technicznego.
Zgodnie z warunkami udziału, w załączniku nr 5: „Wykaz wykonanych usług”, 
Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na dostarczenie symulatorów 
pojazdów kolejowych z ruchomą platformą o sześciu stopniach swobody. 
Wykonawca wskazał wykonanie zamówień, jako:
– podwykonawca wykonania oprogramowania symulacyjnego wraz 

z konfiguracją dla symulatora pojazdu trakcyjnego TRAXX;
– generalny wykonawca symulatora pojazdu kolejowego UIC w raz z zabudową 

na samochodzie;
– generalny wykonawca pełnowymiarowej kabiny, symulatora pojazdu 

szynowego DRAGON wraz ze stanowiskiem instruktorskim.
Wobec braku wykonania dwóch symulatorów pojazdów kolejowych z ruchomą 
platformą o sześciu stopniach swobody SIM KOL Sp. z o.o. uznany został 
za niespełniający kryteriów i warunków udziału w dialogu technicznym

5. Przebieg dialogu
5.1. Z każdym z uczestników dialogu technicznego odbyło się jedno spotkanie. Spotkania 

były prowadzone w formie spotkań w siedzibie Urzędu oraz w formie zdalnej.
5.2. Spotkanie z Autocomp Managment Sp. z o.o.

1) Spotkanie odbyło się 16 lipca 2020 r. w godz. 12:00 – 15:00.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane parametry techniczne symulatora oraz 

odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego, w szczególności zwrócono 
uwagę na następujące zagadnienia:
– zasady przekazania praw autorskich oraz kodów źródłowych do 

oprogramowania symulatorów (jako Wykonawca dysponujemy kodami 
źródłowymi dopóki wiążąca jest umowa. Wykonawca oświadczył również, 
że istnieje możliwość wykorzystania przez Zamawiającego kreatora do 
aktualizacji i wprowadzania zmian do istniejących zdygitalizowanych tras);

– parametry symulatora, które wymagają zdaniem Wykonawcy doprecyzowania 
(rozdzielczość monitorów oraz ich ilość - czy są to 2 monitory x 4K czy 1 
monitor x 8K);

– pulpit maszynisty – wygląd oraz wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty 
powinno być zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla 
lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas) oraz normą PN-EN 16186 
lub kartą UIC 651 dotyczących wyglądu kabiny maszynisty pojazdu 
trakcyjnego (Wykonawca wskazał, iż wymaga doprecyzowania sposób 
wykonania przykładowo w zakresie manometrów – cyfrowych lub 
analogowych, elementów obsługowych – przełączników, przycisków itp. oraz 
czy informacje mają być wyświetlane w formie zdygitalizowanej na monitorze 
DMI czy zabudowany z rzeczywistych urządzeń/wskaźników);

– możliwości transportu oraz montażu symulatora (technologia uzależniona jest 
od możliwości transportowych, np. w przypadku montażu na piętrze, bez 
możliwości demontażu stolarki okiennej lub wyburzenia ścian, kabina 
symulatora jest dostarczana w częściach i montowana na miejscu);

http://www.utk.gov.pl/
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– proponowane kryteria jakościowe, zdaniem Wykonawcy, aby wybrać najlepsze 
rozwiązanie na rynku (spełnienie normy mechanicznej nr 1290, elektrycznej 
oraz deklaracji zgodności CE, wyniki badań nieniszczących dla kompletnego 
urządzenia, odwzorowanie wymiarów wewnętrznych z dokładnością do 5%, 
posiadanie certyfikatów jakościowych wydanych przez notyfikowane 
jednostki, nadzór przez jednostkę notyfikowaną od projektu po produkcję);

– proponowanych warunków udziału w postępowaniu (doświadczenie 
w projektach związanych z budowaniem symulatorów z platformą o sześciu 
stopniach swobody w transporcie kolejowym oraz innych dziedzin transportu); 

– rodzaju wymagań dla zapewnienia niezawodności działania symulatorów 
(dowody obliczeniowe, określenie czasu na usunięcie wady krytycznej – 12 
godzin, nadzór nad przebiegiem egzaminu on-line przy zapewnieniu 
określonych warunków odpowiedzialności producenta);

– formatów tras (format FLT – standardowy);
– czasu niezbędnego na przygotowanie 5200 km tras oraz trudności z tym 

związane;
– elementy grafiki, jakie mogą być oceniane przy próbce trasy, tj. płynność 

obrazu, tekstura o danej rozdzielczości, drzewa i cienie obiektów, 
odwzorowanie 3D;

– możliwości digitalizacji tras;
– dostępności części zamiennych;
– wymagania w zakresie dźwięku;
– adaptacji pomieszczeń;
– możliwości zastosowania rozwiązań innowacyjnych, tj. moduł do analizy 

psychofizycznej maszynisty, „eye-tracking”, mierzenie poziomu stresu.
3) W trakcie spotkania Wykonawca zaprezentował:

– dotychczasowe doświadczenie w zakresie budowy symulatorów 
wykorzystywanych w różnych dziedzinach transportu, tj. kolejowego oraz 
samochodowego, zabudowanych na platformie, bez platformy oraz z niską 
platformą;

– fragmenty zdygitalizowanych tras kolejowych oraz scenariuszy 
symulatorowych z elementami zdarzeń typowych oraz nietypowych, 
tj. mgły, deszczu, opadów śniegu, pory ciemnej, płonącym pojazdem 
kolejowym na stacji. 

4) Wykonawcy została zaprezentowana powierzchnia biurowa w budynku 
Eurocentrum (siedziba UTK), w celu uzyskania informacji o możliwości dostawy 
i zabudowy symulatorów na tej powierzchni.

5) Ponadto zwrócono się z prośbą o przekazanie następujących informacji do 
upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:
– szacunkowych kosztów realizacji zamówienia;
– warunków technicznych posadowienia symulatorów na prezentowanej 

powierzchni biurowej.
5.3. Spotkanie z SimFactor Sp. z o.o.

1) Spotkanie odbyło się 5 sierpnia 2020 r. w godz. 12:30 – 15:30.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane parametry techniczne symulatora 

odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego, w szczególności zwrócono 
uwagę na następujące zagadnienia:

http://www.utk.gov.pl/
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– możliwość przekazania praw autorskich do tras oraz kodów źródłowych do 
oprogramowania symulatorów – Wykonawca przedstawił politykę 
„wspólnego dobra” dla klientów firmy - stworzone oprogramowanie czy 
trasy dla jednego podmiotu dostępne są dla wszystkich innych klientów 
firmy. Uzyskano informację o niezależności oprogramowania platformy 
ruchomej od oprogramowania symulatora. Przedstawiono propozycję 
bezterminowego zdeponowania kodów źródłowych notarialnie zamiast 
przekazania praw autorskich do tych kodów. Razem z symulatorem 
dostarczane jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie i modyfikację 
tras. Dostarczany jest także edytor logiki pojazdu. Ze względu na know-how 
firmy brak jest możliwości przekazania praw autorskich do kodów 
źródłowych oprogramowania.

– sposób generowania tras – trasy generowane w czasie rzeczywistym na 
podstawie danych z baz danych będących własnością Wykonawcy – brak 
możliwości przekazania praw do tych baz danych. Wysokiej jakości grafika 
generowana dwu i trój wymiarowa tworzona jest przy wykorzystaniu silnika 
graficznego (game engine) Unity.

– rozwiązania innowacyjne – zaprezentowano i zwrócono uwagę na system 
eye-tracking, który wiąże się jednak ze znacznym kosztem kamer 
śledzących. Przedstawiono możliwość prowadzenia analizy egzaminu 
i wniosków z wykonywanych czynności kandydata na maszynistę. Ponadto 
udzielono informacji o możliwości zastosowania modułu ecodrivingu.

– sprostowanie informacji, co do ilości zdarzeń nietypowych przekazanej 
w odpowiedzi na pytanie - nie ma ograniczeń.

– elementy jakie mogą być parametryzowane przez egzaminatora - wybór 
trasy, możliwość zmian w trasie, wpływ na zdarzenia niespodziewane 
związane z otoczeniem i infrastrukturą. Możliwość zapisu parametrów, jako 
scenariusz egzaminu do ponownego wykorzystania.

– rozdzielczości 8k widoku tras – niezalecane ze względu na konieczność 
zapewnienia bardzo dużej mocy obliczeniowej i związany z tym znaczny 
wzrost kosztów.

– rekomendacja 20m odległości pulpitu egzaminatora do symulatora - 
możliwość użycia odpowiedniego okablowania i zmiany odległości na 
mniejszą.

– formy serwisu – serwis może być fizyczny i zdalny. Nie stanowi problemu 
korzystanie z różnych form serwisowania, stosownie do wymagań 
zamawiającego

3) W trakcie spotkania Wykonawca zaprezentował:
– dotychczasowe doświadczenie w zakresie budowy symulatorów kolejowych 

w tym mobilnych;
– przykładowe wizualizacje tras kolejowych. 

4) Wykonawcy została zaprezentowana powierzchnia biurowa w budynku 
Eurocentrum (siedziba UTK), w celu uzyskania informacji o możliwości dostawy 
i zabudowy symulatorów na tej powierzchni.

5) Ponadto zwrócono się do wykonawcy z prośba o przekazanie następujących 
informacji do upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:
– przedstawienie elementów opisu, które pozwolą obiektywnie ocenić jakość 

wykonania i zgodność przedmiotu zamówienia z wymaganiami, w tym 

http://www.utk.gov.pl/
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możliwość stosowania certyfikatów na poszczególne komponenty 
symulatora.

– przedstawienie szacowanych kosztów adaptacji pomieszczenia 
i konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian po uprzedniej dokładnej 
weryfikacji pomieszczenia przez osoby merytoryczne.

5.4. Spotkanie z Lander Simulation & Training Solutions S.A.
1) Spotkanie odbyło się w dniu 7 sierpnia 2020 r. w godz. 09:30 – 13:00.
2) Podczas spotkania omówiono przekazane parametry techniczne symulatora oraz 

odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego, w szczególności zwrócono 
uwagę na następujące zagadnienia:
– możliwość przekazania praw autorskich do tras oraz kodów źródłowych do 

oprogramowania symulatorów – uzyskano informację o braku możliwości 
przekazania praw autorskich do kodów źródłowych ze względu na ochronę 
know-how firmy. Razem z symulatorem istnieje możliwość dostarczania 
oprogramowania umożliwiającego tworzenie i modyfikację tras. 
Wykonawca wskazał, że osoba dokonująca modyfikacji musi znać 
odwzorowanie i logikę trasy oraz posiadać znajomość techniki sygnalizacji 
i ruchu kolejowego. Wykonawca dopuszcza możliwość przeniesienia praw 
autorskich w zakresie scenariuszy egzaminacyjnych i tras.

– możliwości odwzorowania z uwzględnieniem torowisk wraz z otoczeniem 
w wysokiej jakości - zwrócenie uwagi na zasadność wymagania 5200 km 
tras – szacunkowy koszt ok 1 mln euro - wykonanie takiej długości tras 
będzie wymagało zaangażowania dużych zasobów i jest możliwe do 
realizacji w terminie ok. 15 m-cy.

– w kontekście prezentowanego pomieszczenia zwrócenie uwagi przez 
Wykonawcę na zasadność wymogu platformy o 6 stopniach swobody 
i propozycji zastosowania kompaktowego rozwiązania z platformą 
montowaną pod fotelem o 3 stopniach swobody, która zapewnia komplet 
doznań fizycznych kierującemu pojazdem szynowym przy 
zminimalizowaniu wagi, wymiarów oraz kosztów.

– w zakresie warunku udziału w postępowaniu zwrócenie uwagi przez 
Wykonawcę na wymóg doświadczenia międzynarodowego wykonawcy 
dającego gwarancje wyboru wykonawcy o dużym doświadczeniu i wiedzy, 
w tym także wysokiej jakości produktu i sprawnego serwisu, bez względu 
na lokalizacje.

3) W trakcie spotkania Wykonawca zaprezentował:
– dotychczasowe doświadczenie w zakresie budowy symulatorów - 

specjalizacja w symulatorach - 375 symulatorów (w tym 7 symulatorów 
mobilnych pojazdów kolejowych). W Polsce wdrożone 3 projekty. 
Wykonawca zadeklarował możliwość obejrzenia dowolnego symulatora już 
wdrożonego;

– przykładowe wizualizacje widoku trasy i pulpitów kabiny; 
– stosowane rozwiązania techniczne: 

 repliki kabin - duże rozmiary, w przypadku replik kabiny z platformą 
o 6 stopniach swobody wymagana wysokość pomieszczenia to około 
6m - wymagana odpowiednia przestrzeń - duże koszty;

 repliki pulpitu - duży stopień realności panelu sterowania bez 
konieczności stosowania specjalnej kabiny - korzyści - mniejsze 

http://www.utk.gov.pl/
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wymagania wobec przestrzeni niż w replice kabiny, symulatory 
instalowane w boksach - niższa cena;

 koncepcja wielofunkcyjna - odwzorowanie różnych typów pojazdów 
na jednym symulatorze.

4) Wykonawcy została zaprezentowana powierzchnia biurowa w budynku 
Eurocentrum (siedziba UTK), w celu uzyskania informacji o możliwości dostawy 
i zabudowy symulatorów na tej powierzchni.

5) Ponadto zwrócono się do wykonawcy z prośbą o przekazanie następujących 
informacji do upływu terminu zakończenia dialogu technicznego:

– szacunkowych kosztów realizacji zamówienia;
– parametrów niezbędnych do wyliczenia obciążeń. 

5.5. W ramach dialogu technicznego wszyscy Wykonawcy uczestniczyli w wizji lokalnej 
trzech nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego celem uzyskania informacji 
o możliwości dostawy i zabudowy symulatorów na ich powierzchni, tj.:

– nieruchomości położonej przy ulicy Elektronowa 2;
– nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej 69;
– nieruchomości położonej przy ulicy Jutrzenki 99/101.

1) Wizje lokalne odbyły się w dniach:
– 7 października 2020 r. z udziałem Autocomp Managment Sp. z o.o.
– 9 października 2020 r. z udziałem SimFactor Sp. z o.o.
– 12 października 2020 r. z udziałem Lander Simulation & Training Solutions 

S.A.
2) Zwrócono się do wykonawców z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej 

porównania prezentowanych lokalizacji oraz wskazania możliwości dostawy 
i zabudowy symulatorów na ich powierzchni.

6. Cel protokołu
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.
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7.2. Uzyskane informacje mające wpływ na projekt i postępowanie, w tym m.in. opis 
przedmiotu zamówienia:
1) Po przedstawieniu uwarunkowań technicznych związanych z dostawą 

i zabudową stanowisk symulatorowych, w szczególności:
7.2.1.1. dużych odziaływań i sił przenoszonych przez platformy ruchome 

o sześciu stopniach swobody na powierzchnie przeznaczone pod 
zabudowę symulatorów pojazdów kolejowych,

7.2.1.2. konieczności wykonania fundamentów o określonych 
parametrach pod zabudowę platform ruchomych, 

7.2.1.3. ograniczeń wysokości powierzchni biurowych oraz wysokości 
stanowisk symulatorowych i zapewnienia swobody ruchów kabin,

7.2.1.4. komplikacji i trudności związanych ze sposobem dostawy oraz 
wprowadzeniem głównych elementów symulatora (możliwych ryzyk 
związanych z ingerowaniem w stolarkę drzwiową lub okienną oraz 
elewację budynku itp.),

7.2.1.5. ryzyka pęknięć strukturalnych konstrukcji budynku w trakcie 
wieloletniej eksploatacji kabin symulatorów;

uczestnicy dialogu rekomendowali instalację stanowisk symulatorowych poza 
pomieszczeniami biurowymi, rekomendując za najkorzystniejsze rozwiązanie 
poziom „0” hal magazynowych lub powierzchni innego przeznaczenia, 
posiadających właściwą wytrzymałość fundamentu oraz wysokość. Powyższe 
zostało uwzględnione w wyborze powierzchni. 

2) W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
a) Dostarczenie wymiennych paneli pulpitów sterowniczych typowych 

pojazdów kolejowych z napędem jest możliwe jednak niesie ze sobą 
konsekwencje związane z: 

 wskazaniem dodatkowej powierzchni do składowania 
i przechowywania pulpitów,

 ryzykiem mechanicznego uszkodzenia, pęknięć, otarć i zarysowań 
w trakcie wymiany,

 znaczną masą panelu, który musi być montowany przez co 
najmniej dwie osoby;

 niestabilnym połączeniem elektrycznym w trakcie wielorazowej 
wymiany podczas kilkuletniej eksploatacji;

 posiadanie stosownych uprawnień SEP przez personel.
Podjęto decyzję o dostawie stanowisk symulatorowych z kabinami 
pojazdów kolejowych ze zunifikowanym pulpitem.

b) Uczestnicy dialogu przedstawili rozwiązania dotyczące serwerowni, 
optymalnych warunków pracy serwerów i osprzętu peryferyjnego, 
szacunkowe wielkości maksymalnego poboru mocy, które zostały opisane 
w dokumentacji;

c) Z uwagi na konieczność zastosowania silników o dużej mocy 
obliczeniowej i rozmiary serwerowni oraz związanych z tym kosztów 
dostawy Wykonawcy zwrócili uwagę na nieuzasadnioną potrzebę 
stosowania jakości obrazu w rozdzielczości 8K i rekomendowali 
zastosowanie technologii 4K. 
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d) Z uwagi na różne sposoby modelowania oraz przyjmowane rozwiązania 
sposobu odwzorowania obrazu, jak i dźwięków, doprecyzowanie 
i określenie szczegółowych rozwiązań może być niezgodne 
z zachowaniem warunków określonych w ustawie PZP. 

3) w zakresie istotnych postanowień umowy
a) Po uzyskaniu informacji o braku możliwości bezpośredniego przekazania 

praw autorskich do kodów źródłowych ze względu na ochronę know-how 
firmy zostało rekomendowane rozwiązanie polegające na zdeponowaniu 
kodów źródłowych w banku;

b) Z uwagi na duży zakres projektu rekomendowano uwzględnić 
konieczność opracowania i uzgodnienia harmonogramu dostaw oraz 
dokonywania płatności po zrealizowaniu kolejnych etapów 
w poszczególnych zadaniach;

c) W trakcie dialogu technicznego uczestnicy Dialogu wskazali na możliwe 
rozwiązania obejmujące realizację gwarancji przedmiotu zamówienia, 
w szczególności terminu obowiązywania oraz zakresu, które zostały 
zweryfikowane przez Zamawiającego.

4) w zakresie szacunkowej wartość zamówienia
Po przeprowadzonej analizie nadesłanych kalkulacji oraz rozmów 
przeprowadzonych w ramach dialogu technicznego Zamawiający oszacował 
łączną wartość zamówienia na 11 900 000 PLN netto (14 637 000,00 PLN brutto), 
w  tym:

 dostawę trzech symulatorów: 10 950 000 PLN netto (13 468 500 brutto).
 adaptację pomieszczeń związanych z przeprowadzaniem egzaminów 

z wykorzystaniem symulatorów pojazdu kolejowego, w tym wyposażenie 
w niezbędne instalacje do prawidłowego przeprowadzania egzaminów  
kandydatów na maszynistów wynosi: 950 000 PLN netto (1 168 500 
brutto).

5) w zakresie terminu realizacji zamówienia
Wykonawcy zwrócili uwagę na dużą czaso i pracochłonność w dostawie ok. 5200 
km tras symulatorowych i zaproponowali podzielenie zadania związanego z ich 
dostawą na kilka etapów. Jednocześnie, z uwagi na konieczność dokonania 
weryfikacji prawidłowości i stopnia odwzorowania elementów tras wirtualnych 
względem rzeczywistych przez Zamawiającego, powyższa rekomendacja została 
przyjęta i zaakceptowana przez Zespół.

6) w zakresie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert
a) Dla zapewnienia realizacji przedstawionych w OPZ zadań na najwyższym 

poziomie, uczestnicy dialogu technicznego zwrócili uwagę na możliwość 
uwzględnienia doświadczenia międzynarodowego. 

W celu zachowania konkurencyjności Zamawiający dopuści do udziału 
w postepowaniu Wykonawców legitymujących się zarówno doświadczeniem 
na rynku polskim, jak i zagranicznym. 
b) Uczestnicy dialogu, jako kryterium warunków udziału i oceny ofert 

gwarantującego jakość produktu oraz sposobu zarządzania projektem 
wskazali na możliwość posiadania certyfikatów jakości oraz zarządzania 
przez Wykonawców. Jednak z uwagi na różnorodność konstrukcji 
i sposobu budowy symulatorów pojazdów kolejowych oraz certyfikacji 
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wyrobów wskazanie konkretnych rozwiązań może wpływać na 
ograniczenie konkurencyjności postępowania.

c) Dla podniesienia, jakości dostarczanych symulatorów pojazdów 
kolejowych, jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazano również na 
możliwość zastosowania i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań, 
wspomagających egzaminatora w procesie oceny predyspozycji 
psychotechnicznych, posiadanej wiedzy i przygotowania teoretycznego 
egzaminowanego kandydata na maszynistę. 

Obie powyższe rekomendacje będą weryfikowane w procesie przygotowania 
dokumentacji przetargowej.

8. Załączniki
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  02 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/

		2020-12-02T08:45:14+0000
	Kamil Jerzy Wilde




