
 
  

Ekspertyza dotycząca praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego wymagań 
wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) opracowana w formie 
przewodnika. 

 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 
praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego wymagań wspólnej metody 
bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) opracowana w formie przewodnika 
(zwane dalej „ekspertyzą”), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1 Obligatoryjnym wymogiem realizacji zamówienia jest bezwzględne przygotowanie 

ekspertyzy na podstawie wymogów wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
352/2009 (Dz. U. L 121 z 3 maja 2013 roku). 

2.2 Ekspertyza zostanie opracowana w formie i zakresie, który umożliwi Zamawiającemu 
dystrybucję dokumentu wśród krajowych podmiotów rynkowych oraz na stronie 
internetowej Urzędu transportu Kolejowego, bez potrzeby znaczącej ingerencji  
w zawartość merytoryczną ekspertyzy. 

2.3 Część merytoryczna ekspertyzy powinna składać się z następujących części: 

Cześć I - wprowadzenie do zagadnienia oceny ryzyka. 

Wykonawca w trakcie przygotowywania tej części: 

a) wskaże europejskie i krajowe wymagania prawne (przepisy prawne, normy, 
wytyczne, rekomendacje) dotyczące procesu zarządzania ryzykiem w ramach 
systemu kolejowego, 

b) zaprezentuje idee i cel stosowania wspólnej metody bezpieczeństwa dla oceny 
ryzyka przez przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury kolejowej, 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i inne podmioty zobowiązane,  

c) argumenty informujące dlaczego stosowanie wspólnej metody bezpieczeństwa 
dla oceny ryzyka jest korzystne dla przedsiębiorstw kolejowych, zarządców 
infrastruktury i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, 

d) zarysuje podstawowe techniki szacowania ryzyka stosowane w procesie 
zarządzania ryzykiem, wskazując na słabe i mocne strony poszczególnych 
technik, 

e) opracuje słowniczek zawierający hasła związane z procesem zarządzania 
ryzykiem. 
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Część II – ocena znaczenia zmiany. 

Wykonawca w trakcie przygotowywania tej części: 

a) opracuje propozycje wymagań/zagadnień z zakresu kolejnictwa, które podmiot 
rynkowy powinien wziąć pod uwagę przy weryfikowaniu czy dana zmiana ma 
wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego, zgodnie z rozporządzeniem 
402/2013. Wykonawca wskaże ewentualne wymagania/zagadnienia 
specyficznych dla zmian  o charakterze organizacyjnym, technicznym  
i eksploatacyjnym. 

b) opracuje propozycje przykładowych wymagań/zagadnień z zakresu kolejnictwa, 
które podmiot powinien wziąć pod uwagę dokonując oceny znaczenia zmiany  
w oparciu o kryteria wskazane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 
402/2013. W ramach prowadzonych prac należy przygotować listę wyżej 
wymienionych wymagań/zagadnień dla każdego z kryterium wskazanego  
w rozporządzeniu 402/2013. Wykonawca wskaże ewentualne 
wymagania/zagadnienia specyficznych dla zmian  o charakterze organizacyjnym, 
technicznym i eksploatacyjnym. 

c) opracuje listę propozycji przykładowych zmian (przy założeniu, że wskazana 
lista nie będzie listą zamkniętą), które potencjalnie mogłyby być zmianą znaczącą 
w rozumieniu rozporządzenia 402/2013. W ramach prowadzonych prac należy 
przygotować listę przykładów potencjalnie znaczących zmian o charakterze 
technicznym, eksploatacyjnym i organizacyjnym. 

 

Część III – dokumentowanie procesu oceny zmiany. 

Wykonawca w trakcie przygotowywania tej części: 

a) opracuje listę dokumentów, które powinny być wytworzone w trakcie 
prowadzonej przez podmiot oceny czy dana zmiana ma wpływ na 
bezpieczeństwo i czy ma charakter zmiany znaczącej. 

b) do opracowanej wyżej wymienionej listy sporządzone zostaną wskazówki 
dotyczące zakresu informacji jakie podmiot powinien zawrzeć w danym 
dokumencie oraz sposobu ich prezentacji w dokumencie.  

 

Część IV – przykładowe oceny wprowadzanej zmiany. 

Wykonawca w trakcie przygotowywania tej części: 

a) przeprowadzi proces zarządzania ryzykiem opisany w rozporządzeniu 402/2013 
dla 3 wybranych zmian – technicznej, eksploatacyjnej i organizacyjnej. Wybór 
zmian, dla których Wykonawca przeprowadzi przykładowy proces zarządzania 
ryzykiem, zostanie wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. 

b) przeprowadzi proces zarządzania ryzykiem dla 3 wybranych zmian, 
wykorzystując rozwiązania zaproponowane w Części II i III. 
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2.4 Oprócz merytorycznego przygotowania ekspertyzy, Wykonawca jest również 
zobowiązany do opracowania koncepcji ekspertyzy: 

a. Zakresu i sposobu prezentowania treści zawartych w ekspertyzie, 
b. Układu graficznego części środkowej ekspertyzy i okładki, 
c. Zakresu wykorzystania elementów graficznych, 
d. Wykorzystania dokumentacji graficznej lub fotograficznej. 

2.5 Przykłady wykorzystane w ekspertyzie do zilustrowania opisywanego zagadnienia muszą 
dotyczyć rozwiązań stosowanych w systemie kolejowym w Polsce. Nie dopuszcza się 
kopiowania przykładów podawanych przez m.in. Europejską Agencję Kolejową itp. 

2.6 Przykłady wykorzystane w ekspertyzie do zilustrowanego opisywanego zagadnienia 
muszą dotyczyć rozwiązań stosowanych w systemie kolejowym w Polsce. 

2.7 Przygotowując ekspertyzę Wykonawca musi mieć na uwadze i musi uwzględnić to  
w trakcie prowadzonych prac, że grupą docelową, która będzie przede wszystkim 
korzystała z przygotowanej ekspertyzy, będą podmioty rynku kolejowego, dla których 
ekspertyza, w formie przewodnika, ma stanowić pomoc w stosowaniu rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

2.8 Ekspertyza, która będzie stanowiła Przewodnik powinna mieć charakter informacyjny 
 i w związku z tym musi być napisana językiem prostym i zrozumiałym, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu realnych przykładów wspomagających zrozumienie 
zawartego tekstu. 

2.9 W trakcie opracowywania ekspertyzy Wykonawca będzie na bieżąco współpracował  
z Zamawiającym w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów technicznych i/lub 
kontaktów e-mailowych. Wersje robocze ekspertyzy będą przesłane przez Wykonawcę 
do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wersje robocze będą 
przekazywane w formie edytowalnej w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego  
i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 

2.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tekstów, żądania poprawy lub 
opracowania tekstu od nowa oraz weryfikacji elementów graficznych zawartych  
w ekspertyzie.  

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

3.1  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. 
 

a. Najkorzystniejsza cena zostanie obliczona na podstawie poniższego równania: 
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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 

 
 
3.2 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. 

3.3 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 

Cn - współczynnik ceny Oferenta n 

Jn - współczynnik jakości Oferenta n 
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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. 

 
 

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

4.1  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. 
4.2 W przypadku wątpliwości co do złożenia informacji o kandydacie/kandydatach (zespołu 
dedykowanego do realizacji przedmiotu zamówienia) w ofercie, Zamawiający może wymagać 
szczegółowego wykazu dokumentów potwierdzających przedłożone informacje. Dodatkowo, 
Zamawiający zastrzega, iż może dokonać czynności sprawdzających (na potwierdzenie 
prawdziwych składanych informacji), w tym poprzez kontakt z podmiotami wystawiającymi 
owe dokumenty/informacje/zaświadczenia. 
4.3 UWAGA! Złożenie nieprawdziwych informacji o doświadczeniu zawodowym (tj.  
o spełnieniu warunków podmiotowych wymaganych w punkcie 7.3) w odpowiedzi na 
niniejsze zapytanie (informacje) skutkować będzie wniesieniem przez Urząd Transportu 
Kolejowego zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 305 
Kodeksu Karnego. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert Wykonawców, którzy zgłoszą 
przynajmniej 3 zrealizowane projekty, o których mowa w pkt 7.3. zaproszenia. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej: 

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

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

7.3 udokumentowane doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną, uprawniające do realizacji 
w/w. przedmiotu zamówienia, tj. firma składająca ofertę musi wykazać, iż w okresie 
ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 3 ekspertyzy dotyczące rynku kolejowego  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego  

7.4 udokumentowane doświadczenie kadry merytorycznej dedykowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia, wystarczającą do rzetelnej i terminowej realizacji w/w. 
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przedmiotu  zamówienia, tj. firma składająca ofertę musi wykazać, iż posiada zespół 
fachowców, składający się co najmniej z : 
7.4.1 eksperta posiadającego 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach 

związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego; wymagane wykształcenie 
wyższe, 

7.4.2 eksperta posiadającego roczne doświadczenie zawodowe w zakresie 
zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, z certyfikatem 
potwierdzającym kompetencje w obszarze zarządzania ryzykiem; wymagane 
wykształcenie wyższe; 

7.4.3 eksperta posiadającego 2-letnie doświadczenie zawodowe w transporcie 
kolejowym, na stanowiskach związanych z eksploatacją lub utrzymaniem 
infrastruktury kolejowej lub taboru kolejowego; wymagane wykształcenie 
wyższe; 

7.4.4 eksperta posiadającego 2-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych 
ze stosowaniem przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie 
systemów zarządzania w transporcie kolejowym; wymagane wykształcenie 
wyższe. 

7.5 Przedstawienie proponowanego zakresu harmonogramu realizacji powyższego 
przedmiotu zamówienia 

7.6 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). 

 
8. 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 praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego 
wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) opracowana 
w formie przewodnika.” 
 

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

10. Załączniki 
a. Formularz ofertowy 
b. Oświadczenie Wykonawcy 
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