
 
 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. 
Urząd Transportu Kolejowego 
al. Jerozolimskie 134 
02‐305 Warszawa 

 
 

Zaproszenie do składania ofert  
 

Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity:  
Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ) 

 
1. Cel i przedmiot zamówienia:  

Urząd  Transportu Kolejowego (zwany dalej: „Zamawiającym” lub „UTK”) zaprasza do składania ofert na  
realizację zamówienia polegającego na przeprowadzaniu usługi audytu, w tym typu IT  - do projektu  
związanego z wdrażaniem narzędzia informatycznego dedykowanego Krajowemu Rejestrowi Infrastruktury 
Kolejowej (RINF), przeprowadzanego na zasadach szczegółowo opisanych poniżej (w pkt 3 niniejszego  
zaproszenia do składania ofert). 
 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Audyt powinien obejmować cały okres realizacji umowy z wykonawcą narzędzia RINF – tj. od zwarcia 
umowy miedzy UTK a wykonawca RINF (tj. od maja 2015 r.) do końcowego odbioru etapu związanego  
z uruchomieniem wersji produkcyjnej narzędzia informatycznego (tj. do końca września 2015 r.). Ostateczne 
wyniki audytu winny zostać przedstawione Zamawiającemu nie później niż do 21.09.2015r. w formie  
końcowego raportu. Zamawiający wymaga również od audytora przedstawiania comiesięcznych raportów  
ze sposobu realizacji umowy przez wykonawcę RINF, dotyczących m.in.: 
2.1. stanu realizacji harmonogramu projektu RINF przez wykonawcę projektu na danym etapie realizacji 

umowy p0rzez wykonawcę projektu RINF; 
2.2. uwag / rekomendacji audytora. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przeprowadzony audyt ma dotyczyć: 

3.1.1. sposobu wypełnienia obowiązku prowadzenia przez Prezesa UTK krajowego rejestru infrastruk-
tury kolejowej w rozumieniu art. 25g ustawy o transporcie kolejowym, oraz 

3.1.2. sposobu realizacji umowy zawartej przez UTK z wykonawcą narzędzia informatycznego  
dedykowanego rejestrowi RINF (określanej dalej jako: „umowa z wykonawcą narzędzia”).  

3.2. Relewantne założenia umowy, której wykonanie będzie podlegało ocenie w zakresie audytu objętego  
niniejszym zaproszeniem do składnia ofert zapisane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

3.3. Umowa z wykonawcą narzędzia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarcze-
nie dla UTK przez wykonawcę narzędzia rejestru bazodanowego, będącego elektronicznym rejestrem  
krajowej infrastruktury kolejowej, wraz z trzyletnim okresem obsługi tego rejestru (w tym SLA). 

3.4. Umowa z wykonawcą narzędzia realizowana jest zgodnie z harmonogramem opisanym szczegółowo  
w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

3.5.  Umowa z wykonawca narzędzia  oraz zasady właściwego zarządzania projektami informatycznymi  
skutkują koniecznością zapewnienia audytu (zewnętrznego) typu IT do projektu. 

3.6. Audyt zewnętrzny może być wykonany m.in.: 
3.6.1. po rozpoczęciu realizacji projektu RINF, oraz 
3.6.2. w ważnych punktach decyzyjnych realizacji projektu RINF, oraz 
3.6.3. przy problemach z dotrzymaniem budżetu, jakością czy też czasem realizacji projektu RINF 

zgodnie z założonym harmonogramem. 
3.7. UTK wymaga, aby: 

3.7.1. przebieg audytu nie zakłócał realizacji prac projektowych; 
3.7.2. audyt był realizowany przez osobę lub grupę osób (instytucja zewnętrzna) niezaangażowaną  

w strukturę zespołu projektowego RINF; Audytor zewnętrzny powinien dawać rękojmie  
niezależności oceny, być w pełni niezależny i bezstronny w stosunku do stron zaangażowanych  
w realizację projektu. 



 
 

3.8. Przedmiotami audytu winny  być wszelkie produkty projektu RINF, tj. w szczególności: 
3.8.1. procedury projektowe, 
3.8.2. jakość metod pracy wykonawcy narzędzia informatycznego oraz  
3.8.3. projekt RINF we wszystkich jego aspektach, szczególnie jeżeli znalazł się on lub może znaleźć 

się w punkcie krytycznym dla celowości, oszczędności, terminowości, efektywności i zgodności  
z prawem całego projektu jak i wynikającego z niego obowiązku wydatkowania środków pu-
blicznych; 

3.9. Celem audytu ma być w szczególności: 
3.9.1. identyfikacja ryzyka projektowego, w szczególności w zakresie terminowości odbioru  

poszczególnych etapów wynikających z umowy zawartej z wykonawcą narzędzia  
informatycznego; 

3.9.2. właściwość i rzetelność realizacji poszczególnych etapów, na jakich składa się realizacja projektu 
RINF – w kontekście wykonywania umowy zawartej w wykonawcą narzędzia; 

3.9.3. rekomendacja ewentualnych wytycznych, uwag, zastrzeżeń i związanych z realizacją projektu 
RINF. 

3.9.4. ocena zgodności z zasadami celowości, oszczędności, terminowości, efektywności i zgodności  
z prawem wydatkowanych środków publicznych na projekt RINF. 

3.10. Oczekiwaniem formułowanym pod adresem audytora jest również formułowanie bieżących  
wskazówek i wytycznych, które pozwolą zoptymalizować proces realizacji umowy z wykonawcą narzę-
dzia informatycznego.  Zidentyfikowanie pojawiających się na poszczególnych etapach utrudnień w reali-
zacji projektu – pozwolić ma Zamawiającemu (UTK) na niezbędne aktualizowanie  metod i charakteru 
współpracy projektowej z Wykonawcą narzędzia informatycznego (kluczowy jest aspekt terminowości). 

3.11. UTK przewiduje możliwość uczestniczenia zespołu audytowego podczas odbiorów etapowych i koń-
cowych – wynikających z zapisów umowy z wykonawcą narzędzia informatycznego. 
 

4. Urząd Transportu Kolejowego dodatkowo zastrzega, iż cała w/w. zlecona usługa winna być wykonana 
przez podmioty, które dają rękojmię należytego wykonania umowy oraz spełniają co najmniej następujące 
warunki podmiotowe:  
4.1. posiadają doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną, uprawniające do realizacji w/w. przedmiotu  

zamówienia, tj. firma składająca ofertę musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat wykonała co naj-
mniej 5 usług audytu typu IT, dotyczących projektów IT o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN 
brutto, o zakresie analogicznym do audytu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4.2. dysponują odpowiednią kadrą merytoryczną wystarczającą do rzetelnej i terminowej realizacji w/w. 
przedmiotu  zamówienia. 
 

5. Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w niniejszym postepowaniu wprowadza następujące kryterium 
wyboru oferty najkorzystniejszej (kryteria wagowe poszczególnych elementów podlegających ocenie) - 
spośród ofert nieodrzuconych (na podstawie niezgodności merytorycznej z przedmiotem zamówienia - patrz 
pkt 3) oraz wykonawców niewykluczonych (na podstawie niespełnienia warunków podmiotowych - patrz pkt 
4):  
5.1. Cena: 100% 

 
6. Niezależnie od powyższego, Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość: 
6.1. prowadzenia dalszych szczegółowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Do drugiego etapu postę-

powania zaproszeni zostaną oferenci, którzy w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie -  złożą najkorzyst-
niejsze oferty. Negocjacje cenowe mogą mieć miejsce w siedzibie UTK, lub dokonane zostaną w inny 
uzgodniony sposób.  

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

6.3. unieważnienia niniejszego postepowania zakupowego m.in. w przypadku gdy: 
6.3.1. cena oferty uznanej za najkorzystniejsza przekraczała wartość, jaka Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia, lub  
6.3.2. złożone oferty nie będą spełniać warunków Zamawiającego; 

 



 
 

7. W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej: 
7.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia). 
7.2. Indeks treści proponowanej analizy z omówieniem zawartości merytorycznej – jak najpełniej pokrywają-

cej się z zakresem zamówienia, określonym w pkt 3 niniejszego zaproszenia; 
7.3. 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. 

7.4. Proponowaną stawkę wynagrodzenia za realizację powyższego przedmiotu zamówienia (wyraźne wska-
zanie zarówno ceny netto oraz brutto) – „Formularz ofertowy” w załączniku nr 2. 

7.5. Określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględ-
nieniem terminu wskazanego w pkt 2. 

7.6. Podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy „Oświadczenia 
Wykonawcy” – załącznik nr 3 do oferty. 

7.7. Załączenie: 
7.7.1. wykazu projektów związanych z przeprowadzonymi  w okresie ostatnich pięciu lat audytami o 

zakresie analogicznym do audytu objętego przedmiotem zamówienia – 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 
– dla potwierdzenia doświadczenia w zakresie, o którym mowa w pkt 4 Zaproszenia do składania 
ofert.  

7.7.2. 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 wykonywania zamówienia,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dyspo-
nowania tymi osobami. 

7.8. Określenie czasu ważności oferty, nie krótszego niż 60 dni kalendarzowych od daty upływu terminu  
składania ofert otrzymania przez Urząd Transportu Kolejowego. (w przypadku braku wskazania okresu 
ważności oferty, w sposób dorozumiany przyjęty zostanie analogiczny 60-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:  
natalia.petryk@utk.gov.pl do dnia 12.06.2015r 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: „Audyt projektu RINF”. 
 

9. W razie pytań i wątpliwości: 
Prosimy o kontakt mailowy: natalia.petryk@utk.gov.pl. 

 
10. Załączniki 

10.1. Relewantne założenia umowy której wykonanie będzie podlegało ocenie w zakresie audytu objętego   
niniejszym zaproszeniem do składnia ofert  

10.2. Formularz ofertowy  
10.3. Oświadczenia Wykonawcy 

 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

 Relewantne założenia umowy, której wykonanie będzie podlegało ocenie w zakresie audytu objętego niniej-
szym zaproszeniem do składnia ofert 

 
 

1. Przedmiot zamówienia umowy z wykonawcą narzędzia informatycznego dedykowanego Rejestrowi 
RINF 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) wykonanie oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu (UTK) narzędzia informatycznego 

(oprogramowania informatycznego) zgodnego w szczególności ze szczegółowym opisem, na zasadach 
oraz według specyfikacji, wskazanych w dalszej części , a następnie 

2) świadczenie na rzecz Zamawiającego (UTK) przez Wykonawcę, wszelkich niezbędnych usług  
za pomocą ww. narzędzia informatycznego (oprogramowania informatycznego) – świadczenie usług 
rozpocznie się po wykonaniu i przekazaniu/odebraniu formalnym przez Zamawiającego  
oprogramowania – zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa krajowego i europejskiego,  
na zasadach i warunkach określonych w umowie z Wykonawcą, w tym w szczególności wsparcie  
Zamawiającego przez Wykonawcę: 
a) w procesie korzystania produkcyjnego z narzędzia informatycznego (oprogramowania  

informatycznego) – zgodnie z założeniami określonymi poniżej, 
b) związanego z bieżącą obsługą i eksploatacją narzędzia informatycznego (oprogramowania  

informatycznego) – zgodnie z założeniami określonymi poniżej, 
 

1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna obejmować: 
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę oprogramowania informatycznego  

przeznaczonego do obsługi krajowego rejestru infrastruktury kolejowej, tj. Rejestru RINF; 
2) udostępnienie przez Wykonawcę w postaci Usługi RINF narzędzia informatycznego następującym 

użytkownikom: 
a) Zamawiającemu, który za pomocą ww. narzędzia informatycznego będzie w szczególności  

zarządzał danymi stałymi użytkownikami i prawami dostępu do narzędzia informatycznego, 
będzie wykonywał eksporty danych z RINF do ERA (European Railway Agency), przeglądał  
i kontrolował dane zawarte w RINF, 

b) zarządcom infrastruktury i użytkownikom bocznic kolejowych, którzy w ramach swoich  
obowiązków będą przekazywać za pomocą ww. narzędzia informatycznego dane o swojej  
infrastrukturze kolejowej oraz bocznicach do Rejestru RINF; 

3) prowadzenie przez Wykonawcę nadzoru eksploatacyjnego i wsparcia dla użytkowników,  
po wdrożeniu narzędzia informatycznego dedykowanego RINF, w tym zapewnienia stałej obsługi  
narzędzia informatycznego oraz Usługi RINF: 
a) przez co najmniej jednego administratora IT typu „watch-dog” po stronie Wykonawcy przez 

pełen okres trwania realizacji zamówienia, oraz 
b) takiej realizacji ww. nadzoru oraz wsparcia, by narzędzie informatyczne oraz Usługa RINF 

spełniały co najmniej następujące parametry: 
− wymóg dostępności: wszystkie dni robocze (tj. dni kalendarzowe z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 6:00 – 18:00, 
− łączna dopuszczalna niedostępność w miesiącu uwzględniając parametry dostępności  

w punkcie powyżej (czas bezwzględnej niedostępności): maksymalnie 3 godziny, 
− okno serwisowe na potrzeby wykonania prac konserwacyjnych przez Wykonawcę obowiązuje 

w dni robocze w godzinach 22.00 – 4.00; 
4) aktualizację przez Wykonawcę struktur i funkcjonalności narzędzia informatycznego po jego  

wdrożeniu produkcyjnym, spowodowaną zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 
krajowego i europejskiego. 

1.3. Usługa będzie świadczona w oparciu o infrastrukturę serwerową Wykonawcy. 
1.4. Oprogramowanie informatyczne powinno w szczególności obejmować następujący zakres funkcjonalny 

1) możliwość utrzymywania danych stałych, pod którymi rozumie się w szczególności: 
a) zbiory dopuszczalnych wartości dla atrybutów Rejestru RINF, 



 
 

b) wykaz zarządców infrastruktury kolejowej podlegających obowiązkowi dostarczenia danych  
do Rejestru RINF, 

c) wykaz użytkowników bocznic podlegających obowiązkowi dostarczenia danych do Rejestru 
RINF; 

2)  możliwość zarządzania użytkownikami RINF, np.: 
a) rejestrowanie użytkowników, 
b) przydzielanie/odbieranie/modyfikowanie użytkownikom uprawnień; 

3) możliwość utrzymania danych RINF w zakresie: wprowadzania, przechowywania, modyfikowania  
i usuwania danych według specyfikacji określonej przez Zamawiającego; 

4) Oprogramowanie informatyczne powinno posiadać: 
a) wbudowane mechanizmy automatycznej kontroli (walidacji) wprowadzanych do Rejestru RINF 

danych, pod kątem: 
− zgodności z formatem określonym przez Zamawiającego, 
− zgodności z listą akceptowanych wartości parametrów, 
− weryfikacji kompletności wprowadzonych danych, 
− przepisami prawa krajowego i europejskiego; 

b) możliwość uruchomienia narzędzia do automatycznego importu danych z formatu pliku Excel  
o określonej strukturze – o ile zajdzie taka konieczność; 

c) narzędzie do eksportu danych, obejmujących cały Rejestr RINF, tj. dane wszystkich zarządców 
infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych, do formatu określonego przez schemat 
XSD  

5) możliwość generowania raportów z zawartością Rejestru RINF; 
6) prowadzenie dziennika zdarzeń umożliwiającego rejestrowanie wykonywanych w Rejestrze RINF 

czynności (operacji) z określeniem przynajmniej: użytkownika, czasu i zakresu dokonanych zmian  
danych bądź wykonanych czynności.  

2. Wymogi, które spełniać powinno narzędzie informatyczne dedykowanej Rejestrowi RINF 
2.1. Podstawy prawne 

a)   ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1594 z późniejszymi zmianami)  
w szczególności z uwzględnieniem zapisów  art.. 25g przedmiotowej ustawy;  

b)   decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr 2014/880/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 
wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą 
2011/633/UE (Dziennik Urzędowy UE z 2014 r. L 356   

c)   rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego  
rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. 2014 r., poz. 286 z późniejszymi zmianami), 

d)   przewodnika ERA (European Railway Agency): Application Guide on the application of the  
common specification of the Register of Infrastructure - ERA/GUI/RINF/IU wersja 1.0 z dn. 16.12. 
2014 r.; 

e)   przewodnika ERA: Przewodnik dotyczący stosowania wspólnej specyfikacji rejestru Infrastruktury - 
ERA/GUI/RINF/IU wersja 0.82 z dn. 21.08.2014 r. – wersja polskojęzyczna;  

f)   dokumentacji technicznej Europejskiej Agencji Kolejowej dotyczącej RINF, na którą składają się: 
specyfikacja techniczna określona w “Technical Specifications for the implementation of the RINF 
Common User Interface” z dnia 06.11.2012 r, „Przewodnik walidacji pliku XML (RINF XML Data 
Validation Guide)” z 04.11.2013 r. oraz Schemat XSD,  

- w przypadku zmiany powyższych Wykonawcę obowiązywać będą zapisy aktualne na dzień odbioru  
po  szczególnych etapów realizacji zamówienia 

2.2   Wymogi jakościowe 
2.2.1. Oprogramowanie informatyczne udostępniane UTK w postaci usługi, ma umożliwi ć w szczególności: 

a) Utrzymywanie danych stałych RINF np.: 
− zbiory dopuszczalnych wartości dla atrybutów rejestru RINF, 
− wykaz zarządców infrastruktury kolejowej podlegających obowiązkowi dostarczenia danych  

do rejestru RINF, 
− wykaz użytkowników bocznic podlegających obowiązkowi dostarczenia danych do rejestru 

RINF; 
b) Zarządzanie użytkownikami, np.: 



 
 

− rejestrowanie użytkowników w RINF, 
− przydzielanie/odbieranie/modyfikowanie użytkownikom uprawnień; 
c) Utrzymanie danych rejestru, w tym: 
− udostępnianie danych według specyfikacji określonych przepisami prawa oraz ERA; 
− wprowadzenie, przechowywanie, modyfikowanie i ewentualne usuwanie danych (w tym przeka-

zywanych przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic) zgodnie z wytycznymi  
prawa oraz ERA, oraz według specyfikacji określonej przez UTK; 

− zarządzanie słownikami zgodnie z wytycznymi prawa oraz ERA, oraz według specyfikacji  
określonej przez UTK; 

d) Narzędzie informatyczne powinno posiadać: 
− wbudowane mechanizmy automatycznej walidacji wprowadzanych danych do rejestru pod  

kątem: 
− zgodności z formatem określonym przez ERA oraz UTK, 
− zgodności z listą akceptowanych wartości parametrów określoną w „Przewodniku stosowania  

rejestru infrastruktury kolejowej”, 
− weryfikacji kompletności wprowadzonych danych, 
− możliwość uruchomienia narzędzia do automatycznego importu danych z formatu pliku Excela  

o określonej strukturze – o ile zajdzie taka konieczność. 
− narzędzie do eksportu danych, obejmujących cały rejestr RINF, tj. dane wszystkich zarządców 

infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych, do formatu określonego przez schemat XSD 
e) Generowania raportów z zawartością rejestru RINF oraz stałego, cyklicznego, comiesięcznego 

raportowania z realizacji Usługi RINF przez pełen okres realizacji umowy, zawierającego  
co najmniej informacje: o parametrach dostępności narzędzia informatycznego oraz Usługi oraz 
o wykonanych w danym miesiącu czynnościach administracyjnych. Raport z każdego miesiąca 
winien być przedkładany Zamawiającemu przez Wykonawcę do 10-tego dnia miesiąca następu-
jącego po raportowanym; 

f) Prowadzenie dziennika zdarzeń umożliwiającego rejestrowanie wykonywanych w rejestrze RINF 
czynności z określeniem przynajmniej użytkownika, czasu i zakresu dokonanych zmian danych 
bądź wykonanych czynności. 

2.2.2. Wymagania w zakresie architektury rozwiązania. 
a) Wymaga się, aby architektura rozwiązania narzędzia informatycznego dedykowanego rejestrowi 

RINF uwzględniała specyfikację i sposób funkcjonowania Zamawiającego mając na uwadze jego 
organizację i strukturę. 

b) Wykonawca rozwiązania zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie dostępu  
do danych, mechanizmy autoryzacji dostępu, zarządzanie prawami dostępu oraz bezpieczną  
(szyfrowaną) transmisję danych. 

c) Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezbędne wymagania w zakresie sprzętu  
i oprogramowania, aby ten mógł we właściwy sposób korzystać z udostępnianych usług opartych 
o narzędzie informatyczne. Dotyczy to przede wszystkim wyposażenia stanowisk roboczych dla 
wszystkich ról i użytkowników w zakresie udostępnianych usług. Informacje zostaną przekazane 
Zamawiającemu nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed produkcyjnym rozpoczęciem świad-
czenia usług. 

2.2.3. Przepływ informacji między podmiotami na potrzeby prowadzenia rejestru i dostępu do danych na warunkach 
wskazanych w niniejszym punkcie. 

a) Uprawnieni zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic za pomocą przydzielonych przez 
Prezesa UTK uprawnień do RINF, będą mogli wprowadzać do bazy danych dane dotyczące 
użytkowanej przez nich infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych oraz dokonywać  
ich aktualizacji i usuwania oraz będą przekazywać Prezesowi UTK informację o wykonanych 
operacjach w RINF, w sposób określony w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra 
właściwego ds. transportu w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej. Zarządcy infrastruktury  
i użytkownicy bocznic będą ponosić odpowiedzialność za wprowadzanie danych do RINF zgod-
nych ze stanem faktycznym. 

b) Prezes UTK będzie miał możliwość przeglądania i kontroli dane w RINF poprzez weryfikację: 
− zgodności z formatem określonym przez UTK, 



 
 

− zgodności z listą akceptowanych wartości parametrów, 
− kompletności wprowadzonych danych. 
c) Prezes UTK będzie mógł wykonywać eksporty danych do ERA raz na trzy miesiące przy użyciu 

narzędzia do eksportu danych, obejmujących cały rejestr RINF, tj. dane wszystkich zarządców 
infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych, do formatu określonego przez schemat XSD. 

2.2.4. Publikowanie danych dotyczących raportów. 
RINF musi zapewnić usługi pozwalające na implementacje następujących mechanizmów wykonywania 
raportów i publikowania ich wyników: 

− Wykonywanie zdefiniowanych raportów, 
− Publikowanie wyników raportów zdefiniowanych. 

 2.2.5. GUI użytkownika. 
Funkcjonalność interfejsu użytkownika zostanie zaproponowana przez Wykonawcę i w trakcie prac  
w ramach przyjętej metodyki prowadzenia projektu uzgodniona przez zespoły robocze Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

2.2.6. GUI Administratora. 
GUI Administratora powinno umożliwiać dostęp przeszkolonym administratorom do zaawansowanych 
usług świadczonych przez  RINF. Lista usług udostępnianych administratorowi zostanie określone  
w czasie trwania projektu. 

2.2.7. Aktualizacja danych. 
Zamawiający przewiduje, że użytkownicy RINF będą wprowadzać i aktualizować dane samodzielnie  
w ustawowo przewidzianych terminach poprzez udostępnione im usługi RINF. 

2.2.8.  Aktualizacja RINF. 
Realizowana jest przez Wykonawcę w środowisku testowym i deweloperskim, w okresie utrzymania  
RINF. Aktualizacją objęte są wszystkie elementy RINF i obejmuje aktualizacje krytyczne umożliwiające 
poprawne działanie RINF i świadczenie za jego pośrednictwem usługi. Aktualizacja następuje  
każdorazowo przy zmianie przepisów mających wpływ na funkcjonalność. 

2.2.9.  Metodyka prowadzenia projektu. 
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wytworzył i prowadził na potrzeby projektu repozytorium  
dokumentów w odniesieniu do przyjętej metodyki prowadzenia projektu. Zamawiający wymaga, aby  
dostęp do repozytorium był możliwy z dowolnego miejsca dla uprawnionych użytkowników. 

2.2.10.  Szkolenia. 
• Szkolenia dla użytkowników RINF, 
• Szkolenia dla administratorów RINF. 

a) Wymagania ogólne dotyczące szkoleń. 
− Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie merytorycznym przedstawionym w odpowied-

nich punktach opisanych poniżej. 
− Realizacja szkoleń ma odbywać się w oparciu o programy szkoleń. Szczegółowy program  

szkoleń zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego 
co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń. 

− Szkolenia będą prowadzone w języku polskim w formie wykładów i warsztatów. Warsztaty mają 
polegać na praktycznych ćwiczeniach. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione samo-
dzielne stanowisko pracy (jedno stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu). 

− Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 
− Przed lub w trakcie szkolenia, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia komplet 

materiałów szkoleniowych. 
− Materiały szkoleniowe muszą obejmować całość zagadnień dotyczących zakresu  

merytorycznego szkolenia. Materiały szkoleniowe mają zostać dostarczone w postaci  
wydrukowanego dokumentu oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD lub innym (pendrive). 

− Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia  
szkolenia. Brak akceptacji Zamawiającego uniemożliwia rozpoczęcie szkoleń. 

− Materiały szkoleniowe będą sporządzone w języku polskim. 
− Szkolenie ma odbywać się na przygotowanych przez Wykonawcę danych szkoleniowych. 



 
 

− Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników szkolenia ma dokonać oceny szkolenia  
na podstawie „Ankiety oceny szkolenia” dostarczonej przez Wykonawcę. 

− Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający ukończenie  
szkolenia. 

− Na początku każdego dnia szkoleniowego Wykonawca sporządzi listę obecności. Udział  
uczestnika w szkoleniu w danym dniu ma zostać potwierdzony jego podpisem. 

− Odbiór szkoleń zostanie przeprowadzony zgodnie z „Procedurą odbioru produktów szkolenio-
wych”. 

− Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń są ponoszone przez Wykonawcę i zawie-
rają się w cenie zamówienia. 

b) Szkolenia dla użytkowników RINF 
− Szkolenia dla użytkowników RINF mają obejmować obsługę aplikacji w zakresie niezbędnym  

do prawidłowej i sprawnej pracy, znajomości funkcjonalności, edycji danych, wyszukiwania  
danych, grupowania, etc. 

− Szczegółowy zakres szkolenia zostanie zaproponowany przez Wykonawcę. 
c) Szkolenia dla administratorów RINF. 
− Szkolenia dla administratorów RINF mają obejmować zakres i umiejętności pozwalające  

na przeprowadzanie przez nich szkoleń dla innych użytkowników RINF w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej i sprawnej pracy, znajomości funkcjonalności, edycji danych, wyszukiwania  
danych, grupowania, etc. oraz szkoleń administratorów Zamawiającego pozwalających  
(po ich ukończeniu) na ewentualną samodzielną modyfikację lub rozbudowę RINF przez  
Zamawiającego bez konieczności udziału lub współudziału Wykonawcy. 

− Szczegółowy zakres szkolenia zostanie zaproponowany przez Wykonawcę  
2.2.11.  Wsparcie techniczne Wykonawcy. 

Zamawiający oczekuje zapewnienia rozszerzonej linii wsparcia technicznego wraz z Dedykowanym 
Opiekunem Zamawiającego dla RINF i wszystkich usług udostępnianych za jego pomocą w okresie  
od momentu uruchomienia  RINF przez cały czas realizacji zamówienia ustalony w drodze umowy  
z wykonawcą. 
W ramach wymaganej linii wsparcia Wykonawca zapewni następujące usługi: 

a) Dostęp do dedykowanego zespołu wsparcia, który zapewni: 
− Koordynację procesu rozwiązywania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego. 
− Pomoc przy eskalacji problemów zgłoszonych do serwisu związanych z RINF. 
− Wizyty prewencyjne w siedzibie Zamawiającego mające na celu wyjaśnienie bieżących  

wątpliwości i problemów. 
b) Świadczenie wsparcia technicznego poprzez: 
− Zapewnienie odpowiedzi telefonicznej w czasie 30 minut na zgłoszenie, określone przez  

Zamawiającego, jako „Problem Krytyczny” (System Down). 
− Zapewnienie Zamawiającemu asysty przy określeniu wszelkich koniecznych działań mających 

na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. 
− Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację działań zespołów wsparcia  

technicznego („Opiekun Zamawiającego”) 
2.2.12.  Gwarancja. 

Gwarancja obejmuje wszystkie usługi świadczone przez RINF wytworzony przez Wykonawcę,  
dostarczony sprzęt oraz Oprogramowanie Standardowe i Specjalistyczne, a także dokumentację  
użytkownika i administratora. Gwarancji podlegają błędy rozumiane, jako nieprawidłowości  
lub odchylenia w działaniu oprogramowania od działania opisanego w dokumentacji przekazywanej przy 
odbiorze poszczególnych funkcjonalności RINF lub niespełnianie przez oprogramowanie parametrów 
wydajności, niezawodności oraz dostępności określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przy-
padku dokumentacji, dopiero po odbiorze, czyli w okresie utrzymania RINF możliwa będzie weryfikacja, 
jakości dostarczonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez użytkowników lub administratorów 
niekompletności lub błędnych zapisów, Zamawiający będzie to zgłaszał, jako naprawą gwarancyjną. 
Okres gwarancji na RINF, rozpoczyna się pierwszego dnia po dniu podpisania protokołu przekazania  
narzędzia informatycznego dedykowanego rejestrowi RINF do eksploatacji Zamawiającemu i trwać  
powinien do 31 września 2018 roku. 



 
 

3. Terminy odbiorów etapów realizacji narzędzia dedykowanego Rejestrowi RINF 
a) Etap I: opracowanie i przedstawienie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego koncepcji  

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz pełnej dokumentacji projektowej obejmujących  
szczegółowe założenia w zakresie proponowanych rozwiązań dla RINF, tj. m.in.: jego architektury, 
sposobu realizacji funkcjonalności i obsługi narzędzia informatycznego przez końcowego  
użytkownika, określenie wymagań sprzętowych i pozostałych wymagań technicznych niezbędnych  
do prawidłowej pracy i korzystania z udostępnianej Usługi RINF (m. in. wyposażenie stanowisk  
roboczych, parametry sieci, itp.) – w terminie do 22.05.2015r.; 

b) Etap II: realizacja zadań związanych z projektowaniem i implementacją przez Wykonawcę RINF  
według zaakceptowanych przez Zamawiającego założeń – w terminie do 31.07.2015 r.; 

c) Etap III: uruchomienie wersji pilotażowej RINF, obejmującej testy narzędzia informatycznego przez 
Zamawiającego w pełnym zakresie funkcjonalności i wprowadzanie ewentualnych poprawek –  
w terminie do 31.08.2015r.; 

d) Etap IV: uruchomienie wersji produkcyjnej RINF (wdrożenie produkcyjne), połączone z odbiorem 
końcowym projektu – zakończenia etapu, w terminie do 30.09.2015 r.; 

e) Etap V: obsługa i utrzymanie narzędzia informatycznego RINF w czasie eksploatacji– w terminie  
od dnia zakończenia Etapu IV do zakończenia trwania umowy z wykonawcą (przewidywany termin 
obowiązywania umowy z Wykonawcą narzędzia informatycznego: do dnia 30.09.2018 roku). 



 
 

Załącznik nr  2 
 

 
……………………………………. pieczęć Wykonawcy 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..……………. 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..…….……. 
REGON Wykonawcy: ……………………………………………………………………..….…………………. 
NIP Wykonawcy: …………………………………………………………………….…………………..….….... 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 
Imię i nazwisko: …………………………….………... stanowisko:…………………………..……….…...…… 
nr telefonu oraz faksu …………………………………………… 
adres mailowy …………………….………………………..…… 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134 
 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na: 
realizację zamówienia polegającego na przeprowadzaniu usługi audytu typu IT do projektu związanego z 
wdrażaniem narzędzia informatycznego dedykowanego Krajowemu Rejestrowi Infrastruktury Kolejowej 
(RINF), przeprowadzanego na zasadach szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert oraz w 
załącznikach stanowiących integralną całość wraz z zaproszeniem do składania ofert 
 

Przedmiot zamówienia Cena netto Cena brutto 

realizacja zamówienia polegającego na przeprowadzaniu 
usługi audytu typu IT do projektu związanego z wdrażaniem 
narzędzia informatycznego dedykowanego Krajowemu Reje-
strowi Infrastruktury Kolejowej (RINF), przeprowadzanego 
na zasadach szczegółowo opisanych w zaproszeniu do skła-
dania ofert oraz w załącznikach stanowiących integralną ca-
łość wraz z zaproszeniem do składania ofert 

  

 
Załączniki: 

a) 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. 

b) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie 
wynika z odpisu z właściwego rejestru), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od 
pełnomocnictwa. 

c) wykaz projektów związanych z przeprowadzonymi  w okresie ostatnich pięciu lat audytami o zakresie 
analogicznym do audytu objętego przedmiotem zamówienia - 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 - dla potwierdzenia doświadczenia w zakresie, o którym 
mowa w pkt 6.2 Zaproszenia do składania ofert.  

d) wykaz 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 wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 



 
 

 
Termin związania ofertą wynosi …… dni (minimalnie 30 dni kalendarzowych) od daty upływu terminu składania 
ofert.  
 
 
 
 

 
 

……………………………………………..              ……………………………………………       
(miejscowość, data)     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 

 
Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy)  
 
………………………………………………………………………………………………,  oświadczam, iż: 

 
a) biorąc pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ 

oświadczam, iż ceny podane w ofercie będą stałe, to znaczy nie ulegną wzrostowi przez okres ważności 
oferty oraz w okresie realizacji umowy; 

b) dokładając należytą staranność, zapoznałem/łam się z zawartym w zaroszeniu do składania ofert opisem 
przedmiotu zamówienia ‐ oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

c) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
oraz posiada, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

d) wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

e) wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postepowaniu; 

f) podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zaproszeniu do 
składania ofert, a także obejmuje wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia (również koszty związane z przeniesieniem praw  
autorskich na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (t. j.:  Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

g) wykonawca, w przypadku realizacji zamówienia zobowiązuje się do przeniesienia w drodze umownej 
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.) w zakresie wszelkich form 
rozpowszechniania. W szczególności Zamawiający uzyska w ten sposób 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; 

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian,  
a także ich uzupełniania i modyfikacji; 

h) oświadczam, że niniejsza oferta  jest wiążąca przez czas …… dni (minimalnie 30 dni kalendarzowych)  
od daty upływu terminu składania ofert; 
 

 
 
 

……………………………………………..                        ……………………………………………       
(miejscowość, data)     (podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 

 
 


