
 
  

Ekspertyza dotycząca opracowania ramowych procedur w zakresie utrzymania infrastruktury 
kolejowej i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez podmioty sektora kolejowego. 

 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 ramowych procedur w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej  
i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez podmioty sektora kolejowego  
(zwane dalej „ekspertyzą”), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1 Celem ekspertyzy powinno być opracowanie ramowych procedur w zakresie utrzymania 

infrastruktury kolejowej i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez podmioty 
sektora kolejowego . 

2.2 Podstawowym celem opracowanej ekspertyzy będzie ujednolicenie formy, zakresu oraz 
wymagań stosowanych w procesie eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej na 
bocznicach kolejowych użytkowanych przez przewoźników kolejowych i zarządców 
infrastruktury kolejowej oraz przez  użytkowników bocznic kolejowych, nie będących 
przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej. 

2.3 Obligatoryjnym wymogiem realizacji zamówienia jest bezwzględne przygotowanie 
ekspertyzy, zawierającej poniższe moduły: 
a. Instrukcja w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 

uwzględniająca: 
• zasady dotyczące wykonywania pracy manewrowej, 
• zasady dotyczące prowadzenia ruchu pociągów, 
• zasady dotyczące towarów niebezpiecznych i przesyłek nadzwyczajnych, 
• zasady dotyczące sygnalizacji, 
• postepowania po zdarzeniu. 

b. Instrukcja w zakresie warunków bezpiecznego utrzymania infrastruktury kolejowej 
uwzględniająca: 

• zasady dotyczące utrzymania torów, rozjazdów i podtorza, 
• zasady dotyczące utrzymania obiektów inżynieryjnych, 
• zasady postępowania podczas wykonywania napraw torowych, 
• zasady dotyczące utrzymania urządzeń SRK, 
• zasady dotyczące utrzymania przejazdów, 
• zasady dotyczące diagnostyki. 

2.4 Oferent w trakcie opracowywania ekspertyzy przeprowadzi analizę aktualnych przepisów 
prawnych oraz zapewni zgodność proponowanych rozwiązań z tymi przepisami. 
Wykonawca w szczególności uwzględni: 
a. Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, 
b. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowalne, 
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c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, 

d. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie, 

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 roku w sprawie 
wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji, 

f. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, 

g. Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie podsystemu ruch kolejowy. 
 

2.4.1 Jeśli przepisy prawne lub uwarunkowania funkcjonalne uniemożliwią  
w prawnych obszarach ujednolicenie wymagań dla przewoźników kolejowych 
 i zarządców infrastruktury kolejowej wykonujących zadania użytkowników 
bocznic kolejowych oraz dla użytkowników bocznic kolejowych, nie będących 
przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej, Wykonawca 
umieści w przygotowanych opracowaniach odrębne moduły obejmujące 
rozwiązania przewidziane do stosowania przez różne rodzaje podmiotów. 

2.4.2 Jeśli Wykonawca w trakcie realizacji ekspertyzy oceni, że wymagania ramowe 
wskazane w punkcie 2.3 i 2.4 nie maja charakteru wyczerpującego dla 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i utrzymania infrastruktury bocznic 
kolejowych, zaproponuje wówczas odpowiednie dodatkowe moduły wraz  
z uzasadnieniem. 

3. Opracowane wzorowe instrukcje stanowić będą dobre praktyki, do wykorzystania przez 
przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej wykonujących zadania 
użytkowników bocznic kolejowych oraz przez użytkowników bocznic kolejowych, nie 
będących przewoźnikami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej. 
 

4. Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w niniejszym postępowaniu wybór Wykonawcy 
zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

4.1  Cena – 60 % 

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. 
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a. Najkorzystniejsza cena zostanie obliczona na podstawie poniższego równania: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
Cmax –  Con

Cmax
 

gdzie: 

Cn - współczynnik ceny Oferenta n 

Con - cena brutto Oferenta n 

Cmax - najwyższa cena oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów  
w postępowaniu zamówieniowym 

 
 
4.2 Jakość – 40 % 

Jakość zostanie wyliczona na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę: 
a. udokumentowanego doświadczenia potwierdzającego, że w okresie 

ostatnich 3 lat Oferent wykonał co najmniej 3 ekspertyzy dotyczące 
rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 
utrzymania infrastruktury kolejowej, 

b. proponowany przez Oferenta zakres harmonogramu realizacji 
powyższego przedmiotu zamówienia, 

Najwyższa jakość zostanie obliczona na postawie poniższego równania: 

 

𝐽𝐽𝐶𝐶 =
Jmax – Jon

Jmax 
 

 

gdzie: 

Jn - współczynnik jakości Oferenta n, 

Jon - liczba przedłożonych udokumentowanych ekspertyz  Oferenta n, 

Jmax - najwyższa liczba ekspertyz spośród ofert złożonych przez Oferentów  
w postępowaniu zamówieniowym. 

4.3 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie listy rankingowej zebranych 
ofert, stworzonej poprzez przypisanie każdej z ofert oceny punktowej. Kalkulacja oceny 
punktowej do listy rankingowej zostanie wykonana zgodnie z następującym wzorem: 

 

Lpn= (6*Cn + 4*Jn)*H 

gdzie:  

Lpn – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta n 
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Cn - współczynnik ceny Oferenta n 

Jn - współczynnik jakości Oferenta n 

H – liczba punktów przyznana za przedłożony przez Oferenta n proponowany 
zakres harmonogramu. W zależności od stopnia zgodności z przedmiotem 
zamówienia może uzyskać 0 punktów lub 1 punkt.  

6 – waga przyporządkowana kryterium ceny, 
4 – waga przyporządkowana kryterium jakości. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych szczegółowych negocjacji  
z wybranymi Oferentami.  

5.1  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 negocjacji cenowych.. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkich przedkładanych materiałów  
w wymagane logotypy, uzgodnione z Zamawiającym.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert Wykonawców, którzy zgłoszą 
przynajmniej 3 zrealizowane projekty, o których mowa w pkt 8.6. zaproszenia. 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej: 

8.1   Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty (stanowiący załącznik  
  nr 1 do ogłoszenia). 

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

8.3 Udokumentowanie wykształcenia wyższego. 
8.4 Udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego w sektorze 

kolejowym, ze wskazaniem ewentualnego stanowiska bezpośrednio związanego  
z zagadnieniami zawartymi w opisie zamówienie – punkt 2 zaproszenia. 

8.5 Udokumentowanie co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego związanego  
z opracowywaniem lub opiniowaniem przepisów wewnętrznych albo opracowaniem lub 
opiniowaniem przepisów prawnych regulujących obszar związany z bezpieczeństwem 
transportu kolejowego 

8.6 Udokumentowanie, iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 3 ekspertyzy 
dotyczące rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub 
utrzymania infrastruktury kolejowej (tytuł ekspertyzy, beneficjenta ekspertyzy oraz 
okresu realizacji ekspertyzy) 

8.7 Przedstawienie proponowanego zakresu harmonogramu realizacji powyższego 
przedmiotu zamówienia 

8.8 Określenie czasu ważności oferty, nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych od daty 
upływu terminu składania ofert . (w przypadku braku wskazania okresu ważności oferty, 
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w sposób dorozumiany przyjęty zostanie 30-dniowy termin jej ważności, liczony od daty 
upływu terminu składania ofert). 

 
9. Sposób składania ofert: 

Podpisane oferty (w formie skanu) wraz z załącznikami przesłać należy na adres mailowy:   
utk@utk.gov.pl do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 12.00, 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 ramowych procedur w zakresie utrzymania 
infrastruktury kolejowej i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez podmioty 
sektora kolejowego  ”. 
 

10. Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Paweł Michalczyk, Naczelnik Wydziału Komunikacji Europejskiej w Departamencie 
Bezpieczeństwa Kolejowego, mail: pawel.michalczyk@utk.gov.pl  
 

11. Załączniki 
a. Formularz ofertowy 
b. Oświadczenie Wykonawcy 
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