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Ekspertyza dotycząca opracowania scenariuszy prób eksploatacyjnych mających na celu 
sprawdzenie części ERTM/ETCS i GSM-R podsystemu „Sterowania-urządzenia przytorowe  
i jej współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenie pokładowe”. 

Zaproszenie do składania ofert  

 

1. Cel i przedmiot zamówienia: 
Urząd Transportu Kolejowego (zwany dalej „Zamawiającym”) zaprasza do składania ofert  
na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej 
opracowania scenariuszy prób eksploatacyjnych mających na celu sprawdzenie części 
ERTMS/ETCS i GSM-R podsystemu „Sterownie – urządzenia przytorowe” i jej 
współdziałanie z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie – urządzenia 
pokładowe” (zwane dalej „ ekspertyzą”). 
 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Do dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
3.1 Celem ekspertyzy powinno być opracowanie scenariuszy prób eksploatacyjnych 

mających na celu sprawdzenie efektywnego współdziałania części ERTMS/ETCS  
i GSM-R podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” i z odpowiadającą częścią 
podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. 

3.2 Obligatoryjnym wymogiem realizacji zamówienia jest bezwzględne stosowanie 
wymogów wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” 
transeuropejskiego systemu kolei (Dz. U. L 51 z 23.2.2012 r., 2012/88/UE z późn. zm.); 
zwanej w dalszej części „Decyzją 2012/88/UE”. 

3.3 Opracowana ekspertyza musi mieć  zachowaną  pełną spójność ze specyfikacjami,  
do których odsyła Decyzja 2012/88/UE, w szczególności: 
3.3.1 zapewniać opis techniczny wszystkich funkcji i parametrów eksploatacyjnych  

(m. in. czasów reakcji). 
3.3.2 Zostać przedstawione w standardowym formacie zgodnym z zapisami 

dokumentów referencyjnych przywołanych w pozycji 31 oraz 37b, 37c, 37d 
Tabeli A2 Załącznika A do Decyzji 2012/88/UE. 

3.3.3 Ekspertyza musi obejmować przynajmniej:  
a) początek jazdy,  
b) przejścia pomiędzy poziomami,  
c) przejścia pomiędzy dozwolonymi na danej linii trybami pracy,  
d) najważniejsze zidentyfikowane sytuacje awaryjne,  
e) przesyłanie komunikatów alarmowych oraz  
f) wszelkie inne istotne aspekty właściwe dla danej linii. 

 
4. Szacunkowa wartość zamówienia: 

Wartość zamówienia nie powinna przekroczyć 120.000 złotych brutto.  
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej: 
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5.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty (stanowiący załącznik  
nr 1 do ogłoszenia). 

5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5.3 Proponowaną stawkę wynagrodzenia za realizację powyższego przedmiotu zamówienia 
(wyraźne wskazanie zarówno ceny netto oraz brutto) – „Formularz ofertowy”  
w załączniku nr 1. 

5.4 Określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu realizacji przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 2. 

5.5 Podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 
„Oświadczenia Wykonawcy” – załącznik nr 2 do oferty. 

5.6 Załączenie wykazu projektów dotyczących ETCS zrealizowanych  przez Wykonawcę  
w okresie ostatnich trzech lat – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których projekty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane – dla potwierdzenia doświadczenia w zakresie, o którym mowa  
w pkt 6.2 Zaproszenia do składania ofert. 

5.7 Załączenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5.8 Określenie czasu ważności oferty, nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych od daty 

upływu terminu składania ofert (w przypadku braku wskazania okresu ważności oferty,  
w sposób dorozumiany przyjęty zostanie 30-dniowy termin jej ważności, liczony od daty 
upływu terminu składania ofert). 
 

 
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w niniejszym postępowaniu wybór Wykonawcy 
zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
6.1 Cena – podana w ofercie cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a także 
obejmować wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia (wynagrodzenie obejmować 
powinno również koszty związane z przeniesieniem praw autorskich przewidzianych  
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t. j.:  Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i dotyczy wszelkich form 
rozpowszechniania. W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do: 

a) utrwalania, a także trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, w całości lub  
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. W szczególności dla 
celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania  
i przechowywania, a także wytworzenia jego egzemplarzy dowolną techniką,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 
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b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek 
innych zmian w zakresie sporządzonych scenariuszy, a także ich uzupełniania  
i modyfikacji; 

c) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy 
sporządzonych scenariuszy, lub każdej ich części, lub ich kopii;  

d) innego niż powyżej rozpowszechniania sporządzonych scenariuszy,  
w szczególności publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
Doświadczenie w zakresie projektów związanych z wdrażaniem ETCS, potwierdzone 
wykazem projektów zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat – wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  

6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert Wykonawców, 
którzy zgłoszą przynajmniej 2 zrealizowane projekty, o których mowa w pkt 5.6. 
ogłoszenia.  

6.3 Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie następującego obliczenia:. 
7.4.1  Wykonanie zamówienia powierzone zostanie podmiotowi, który uzyska najwyższy 
wartość wskaźnika „W”  (z uwzględnieniem wartości do trzech miejsc po przecinku)  
po przeprowadzeniu poniższej kalkulacji: 
 
 

� = 5 ∙ 	�∑�	 −	���
∑�	 + 	5	 ∙ � ��

∑�	 + 	0,6� 
 
gdzie: 
�� – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez danego oferenta 
∑�	– oznacza zsumowane ceny brutto wszystkich nadesłanych ofert 
��- oznacza liczbę projektów zgłoszonych przez danego oferenta 
��- oznacza współczynnik liczby zgłoszonych projektów, obliczony wg założenia: 
 

�� = ���, ���	�����ś��			�� < 10
10, ���	�����ś��			�� ≥ 10 

 
zgłoszenie projektów w ilości większej niż 10 pozostaje irrelewantne dla wskaźnika  
„W” oferenta 

 
∑�	 – oznacza sumę współczynników �� poszczególnych oferentów 
 
 „5” – oznacza wagę przyporządkowaną kryterium ceny (50 %) 
„5” – oznacza wagę przyporządkowaną kryterium doświadczenia w zakresie projektów 
związanych z ETCS (50 %) 
„0,6” – zmienna kalkulacyjna równania 
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7.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych szczegółowych negocjacji 
z wybranymi Wykonawcami.  

7.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania drugiego zaproszenia do składania 
ofert w ramach niniejszego postępowania, przedstawiając zgłoszonym oferentom najniższą 
cenę na danym etapie oraz zapraszając do postąpienia cenowego. 
 

7. Sposób składania ofert: 
Podpisane oferty (w formie skanu) wraz z załącznikami przesłać należy na adres mailowy:   
utk@utk.gov.pl do dnia 13 lutego 2015 r. do godziny 15.00, jednocześnie prosimy  
o przesłanie oryginału przesłanej elektronicznie oferty w wersji papierowej na adres: Urząd 
Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem: „Oferta  
- ekspertyza dotycząca opracowania scenariuszy prób eksploatacyjnych”. 
 

8. Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Anna Stadnicka, Naczelnik Wydziału Rynku Pojazdów, Departament Zezwoleń Technicznych 
i Interoperacyjności, mail: anna.stadnicka@utk.gov.pl  
 

9. Załączniki 
9.1 Formularz ofertowy 
9.2 Oświadczenie Wykonawcy 

 

 


