
 
 

 
Warszawa, dn. 04.02.2015 r. 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134,  
02-305 Warszawa 

Do nieograniczonej ilości podmiotów 
 

Informacja o konkursie ofert 
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93) 

 
1. Urząd Transportu Kolejowego, ogłasza konkurs ofert, celem wyboru firmy / osoby odpowiedzialnej za 

realizację zakresu przedmiotowego – jak w pkt 2 niniejszej informacji. 
 

2. Wymagany zakres przedmiotowy: 
2.1. Realizacji obowiązków związanych z OPTYMALIZACJĄ ORAZ ZWIĘKSZENIEM 

EFEKTYWNOŚCI ORAZ OSZCZĘDNOŚCI PROCESÓW ZAKUPOWYCH, a dotyczących 
planowania i realizacji czynności zakupowych Zamawiającego w 2015r, polegających na: 

2.1.1. w związku z działaniami zakupowymi: 
2.1.1.1. analizowanie przedstawionych stanów faktycznych związanych, w szczególności, z 

udziałem Urzędu Transportu Kolejowego, w postepowaniach zamówieniowych, opartych na 
ustawie PZP lub/oraz KC, zwanej dalej „ustawą”, celem zarekomendowania 
najkorzystniejszych z punktu widzenia ochrony interesów, działań natury formalno-prawnej 
(w tym: analiza stanu faktycznego i prawnego, rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań 
oraz określenie ścieżki dojścia do w/w.); 

2.1.1.2. sporządzanie propozycji pism prawnych (w tym odpowiedzi na: quasi-protesty, 
odwołania oraz skargi sądowe) lub dotyczących interesów prawnych, związanych, w 
szczególności, z udziałem UTK w postępowaniach zamówieniowych, opartych na ustawie 
PZP lub KC; 

2.1.1.3. przygotowywanie propozycji umów oraz opiniowanie umów pod kątem zgodności z 
ustawa PZP lub KC, w szczególności w postępowaniach zamówieniowych, 

2.1.1.4. prowadzenie lub współuczestniczenie w negocjacjach w postępowaniach w trybach 
określonych w ustawie PZP lub KC w zakresie konsultacji formalno-prawnej; 

2.1.1.5. przeprowadzenie konsultacji ad-hoc stacjonarnych w siedzibie UTK dla pracowników 
departamentów UTK z zakresu zamówień publicznych opartych na ustawie PZP jak i KC;  

2.2. Realizacja obowiązków KOORDYNATORA PROJEKTU REJESTR INFRASTRUKTURY 
KOLEJOWEJ (dalej RINF) Zamawiającego, w skład których wchodzi: 

2.2.1. rzetelne, profesjonalne zarządzanie oraz koordynacja prac nad Projektem Rejestr Infrastruktury 
Kolejowej (tj. Prezes UTK prowadzi krajowy rejestr infrastruktury kolejowej w postaci 
elektronicznej (Rejestr), zgodnie z przepisami wydanymi przez Komisję Europejską dotyczącymi 
wspólnej specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej; w Rejestrze gromadzi się dane 
umożliwiające identyfikację bocznic kolejowych oraz określonych części infrastruktury kolejowej 
wraz ze wskazaniem charakterystyki i parametrów technicznych podsystemów strukturalnych, 
z których te części się składają; dane do Rejestru przekazują zarządcy infrastruktury oraz 
użytkownicy bocznic kolejowych), w tym: 

2.2.1.1. końcowe, oraz etapowe odbiory Projektu RINF, oraz 
2.2.1.2. spięcie formalnej, prawnej, finansowej, merytorycznej, organizacyjnej, logistycznej i 

informatycznej części pracy w projekcie RINF odpowiadających im zespołów 
merytorycznych; 



 
 

2.2.2. odpowiedzialność za celowe, oszczędne, efektywne i terminowe wydatkowanie środków w 
Projekcie RINF; 

2.2.3. wykonywania poleceń oraz uzgadnianie wszelkich czynności z dyrekcją Zamawiającego, w 
zakresie realizacji projektu RINF; 

2.2.4. przygotowanie i nadzór nad realizacją: 
2.2.4.1. projektu umowy głównej z wykonawca Projektu RINF 
2.2.4.2. projektu Procedury Zarządzania Projektem RINF; 

2.2.5. realizacja obowiązków koordynatora projektu, określonych: 
2.2.5.1. w umowie, zawartej pomiędzy UTK a wykonawcą, tj. m.in.:. 

2.2.5.1.1. będzie odpowiadał za organizację udziału przedstawicieli UTK w pracach 
projektowych oraz koordynację i nadzór działań, za które odpowiedzialny będzie UTK,  

2.2.5.1.2. będzie posiadał wszystkie konieczne pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
UTK w zakresie prac i czynności przewidzianych do wykonania w planie prac 
projektowych, 

2.2.5.1.3. zapewni szybki i profesjonalny kontakt z WYKONAWCĄ i innymi ewentualnymi 
uczestnikami prac projektowych, 

2.2.5.1.4. będzie uczestniczył we wszystkich okresowych spotkaniach poświęconych ocenie 
postępu prac, identyfikacja problemów powstających podczas wykonywania Umowy i 
przekazywanie ich do Komitetu Sterującego, 

2.2.5.1.5. będzie odpowiadał za kontrolę wydatków, opracowywanie okresowych raportów, 
oraz za kierowanie i nadzór nad pracami Biblioteki / Sekretariatu Projektu (UTK), 

2.2.5.2. oraz w zarządzeniu wewnętrznym Prezesa UTK; 
2.2.6. zerojedynkowa odpowiedzialności za uzgodniony z Zamawiającym efekt w tym zakresie, w 

postaci uruchomienia systemu RINF (odbiór ostateczny po rozruchu końcowym, tj. uruchomienie 
wersji produkcyjnej Rejestru RINF, połączonej z odbiorem ostatecznym tegoż) - do 01.10.2015r. 

2.3. Niezależnie od powyższego, UTK zobowiązywać będzie wykonawcę/osobę do realizacji 
powyższego zakresu przedmiotowy w siedzibie UTK co najmniej przez dwa dni w każdym 
tygodniu trwania umowy. 

 
3. Zakres czasowy: Termin trwania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania. 

 
4. Charakter prawny umowy: umowa dotycząca wykonania usługi kwalifikowana wykonaniem przedmiotu 

umowy (terminowy odbiór projektu RINF do 10.2015r), fakturowana (zgodnie z przepisami o VAT itp.), 
zawarta z podmiotem prawnym (spółka itp.) lub z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.  

 
5. Inne szczegóły zamówienia: dopuszcza się comiesięczne rozliczanie rzetelnie i terminowo realizowanej 

umowy (kwota ryczałtowa). Dopuszcza się dalsze negocjacje (ustne) z określonymi wykonawcami po 
złożeniu ofert w odpowiedzi na niniejszą informację, celem wyboru oferty najkorzystniejszej dla UTK. 

 
6. Urząd Transportu Kolejowego dodatkowo zastrzega, iż całe w/w. zlecone dzieło winno być wykonane 

przez firmę / osobę, która dają rękojmię należytego wykonania umowy oraz spełnia co najmniej wszystkie 
następujące warunki podmiotowe (tj. w związku z powyższym należy wykazać, iż umowę będzie 
realizowała jedna, ta sama osoba, spełniająca wszystkie poniższe): 
6.1. wykształcenie wyższe: prawo lub/oraz zarządzanie lub/oraz informatyka sensu largo; 
6.2. doświadczanie praktyczne w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (po stronie 

Zamawiającego lub/oraz po stronie Wykonawcy): 5 lat do dnia zamieszczenia niniejszej informacji, w 
tym 2 lata na stanowisku: kierowniczym komórki organizacyjnej zajmującej się praktycznym 
stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 



 
 

6.3. dokonanie przeszkolenia z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wobec co najmniej 10 
kancelarii radcowskich lub/oraz adwokackich - w okresie 5 lat od dnia zamieszczenia niniejszej 
informacji; 

6.4. doświadczenie praktyczne w koordynacji / zarządzaniu projektami inwestycyjnymi Zamawiającego 
stosującego przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako koordynator / szef projektu / dyrektor 
projektu / kierownik biura projektu itp. itd. przynajmniej w jednym projekcie inwestycyjnym o 
wartości co najmniej 3 mln PLN brutto, oraz przynajmniej w jednym projekcie inwestycyjnym o 
charakterze informatycznym. 

W przypadku wątpliwości co do złożenia przez firmę informacji o kandydacie w ofercie, Zamawiający 
może wymagać szczegółowego wykazu dokumentów potwierdzających powyższe (umowy / referencje / 
dowody dokonania zapłaty itp. itd.) . Dodatkowo Zamawiający zastrzega, iż może dokonać czynności 
sprawdzających (na potwierdzenie prawdziwości składanych informacji), w tym poprzez kontakt z 
podmiotami wystawiającymi owe umowy / referencje itp. itd. 

 
7. W przypadku zainteresowania – w odpowiedzi na powyższe, prosimy o złożenie oferty, zawierającej:  

7.1. proponowaną miesięczną, ryczałtową cenę za realizacje powyższego przedmiotu zamówienia 
brutto; 

7.2. przekazanie informacji o spełnianiu warunków podmiotowych określonych w pkt 6 niniejszej 
informacji przez  osobę kandydata (preferowane CV danej osoby) wraz z deklaracją danej osoby, o 
przekazania wszelkich jej zasobów (wobec wykonawcy) na pełen czas realizacji umowy (o ile 
ofertę składać będzie osoba prawna); 

7.3. określenie czasu ważności oferty - wnosimy o określenie czasu ważności oferty nie krótszego niż 30 
dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez UTK. W przypadku nieokreślenia tegoż, przyjmuje 
się, iż oferta jest ważna w w/w. okresie 

7.4. podpisanie oferty przez: osoby upoważnione do reprezentacji firmy (o ile ofertę będzie składała 
osoba prawna - prosimy o załączenie KRS) lub osobę (o ile ofertę będzie składać osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą – prosimy o załączenie wypisu z CEDG); 

7.5. przesłanie powyższego do dnia 11.02.2015 r. do godziny 15.00  mailem (scan) na adres: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

 
 

 


