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

tel. (22) 749-14-00, faks (22) 749-14-01, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl 

Warszawa, dnia 18.11.2015 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

I. Informacje ogólne 
1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie usługi 

opracowania nowych formularzy dla świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Transportu 
Kolejowego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego. 
3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na podstawie Art. 4 pkt 8. 
4. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, 

opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72512000 usługi zarządzania dokumentami. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 
3. Termin realizacji zamówienia 18.12.2015 r. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 
1. Ofertę mogą składać wyłącznie wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 
2. Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 
3. Ofertę mogą składać wykonawcy wykazujący się doświadczeniem wykonania w latach 2013-2015 co 

najmniej 3 wzorów dokumentów elektronicznych do świadczenia usług, które uzyskały akceptację 
Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów 
Dokumentów Elektronicznych (CRWDE). Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca załączy 
listę wykonanych i opublikowanych dokumentów elektronicznych, ze wskazaniem tytułu usługi 
elektronicznej, podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie usługi za pomocą platformy ePUAP, daty 
publikacji w CRWDE. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 
6. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 
 
IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto oferty. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę wykonawcy, która spełnia wszystkie 

wymagania, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych według wzoru: 
3. Liczba punktów = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 100, wynik zaokrąglony do najbliższej 

cyfry do drugiego miejsca po przecinku. 
4. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 
1. Podpisaną, przez osobę uprawnioną, ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego w 

Załączniku nr 2. 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.11.2015 r. Decyduje data wpływu do urzędu. 



 

 

3. Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: zamowieniaUE@utk.gov.pl  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 
 
VI. Warunki zawarcia i zmiany umowy 
1. Z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z wykonawcą umowy na zasadach 

uprzednio określonych w umowie. 
3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
VII. Kontakt w sprawie zamówienia 
1. Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, Koordynator 

ds. POPT w UTK, tel.: 728 420 196, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 
2. Tymoteusz Trocki, tel.: 22 749 15 08, e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl  

mailto:zamowieniaUE@utk.gov.pl
mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl
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Załącznik nr 1. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi opracowania nowych formularzy dla świadczenia 
usług elektronicznych przez Urząd Transportu Kolejowego na elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). 

2. Celem zamówienia jest opracowanie i dostarczenie wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy 
elektronicznych do świadczenia usług elektronicznych, przy wykorzystaniu edytora formularzy XML w 
Środowisku Budowy Aplikacji ePUAP, gotowych do opublikowania w CRWDE, oraz integracja z 
kątem użytkownika UTK na platformie ePUAP. 

3. Wykaz spraw i wniosków, które będą przedmiotem opracowania formularzy elektronicznych wraz z 
odnośnikami do dokumentów i opisów procedur na stronie www Urzędu Transportu Kolejowego (22 
wzory formularzy): 

Formularze dotyczące usług w zakresie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 

 Pojazdy kolejowe zgodne z TSI 

1 Pierwsze zezwolenie 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Formularz deklaracji WE z funkcją 
wydruku wypełnionego formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/zezwolenia-na-
dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-
tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html 

2 Kolejne zezwolenie 

Formularz wniosku z rozwijanymi polami wyboru, 
z możliwością pobrania wzorów załączników i 
możliwością dołączenia załączników. Umieszczenie 
instrukcji procedury w pomocy formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/zezwolenia-na-
dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-
tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html 

 Pojazdy kolejowe niezgodne z TSI 

3 Pierwsze zezwolenie 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Wzór deklaracji weryfikacji pojazdu 
niezgodnego z TSI z funkcją wydruku 
wypełnionego formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/zezwolenia-na-
dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-
tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html  

4 Kolejne zezwolenie 

Formularz wniosku z rozwijanymi polami wyboru, 
z możliwością pobrania wzorów załączników i 
możliwością dołączenia załączników. Umieszczenie 
instrukcji procedury w pomocy formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/zezwolenia-na-
dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-
tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html  

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5477,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-zgodne-z-tsi/5478,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5479,Pierwsze-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy-niezgodne-z-tsi/5480,Kolejne-zezwolenie.html


 

 

5 Podsystemy strukturalne 

Formularz wniosku zawierający informacje 
określone na wskazanej obok stronie 
http://utk.gov.pl, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i dołączenia załączników. 
Umieszczenie instrukcji procedury w pomocy 
formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/zezwolenia-na-
dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-
strukturalne.html  

Formularze dotyczące usług w zakresie wydawania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

6 Pierwszy egzemplarz typu 

Formularz wniosku z rozwijanymi polami wyboru, 
z możliwością pobrania wzorów załączników i 
możliwością dołączenia załączników. Umieszczenie 
instrukcji procedury w pomocy formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-
egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-
typu.html   

7 Zgodne z dopuszczonym typem 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Formularz potwierdzenia zgodności z 
typem z funkcją wydruku wypełnionego 
formularza. 

3. Wzór zawiadomienia o zamiarze 
wprowadzenia do eksploatacji/obrotu z 
funkcją wydruku wypełnionego formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/dopuszczenia-do-
eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-
dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-
dopuszczonym-typem.html  

Formularze dotyczące usług w zakresie rejestracji pojazdów 

8 Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Załącznik dla wagonu towarowego 

3. Załącznik dla wagonu osobowego 

4. Załącznik dla pojazdu trakcyjnego  

5. Załącznik dla pojazdu specjalnego 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/krajowy-rejestr-
pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-
numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-
EVN-i-rejestracja-pojazdu.html  

9 Zmiana danych w rejestrze 

Formularz wniosku z rozwijanymi polami wyboru, 
z możliwością pobrania wzorów załączników i 
możliwością dołączenia załączników. Umieszczenie 
instrukcji procedury w pomocy formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/krajowy-rejestr-
pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-
danych/5049,Zmiana-danych-w-
rejestrze.html  

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-strukturalne.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-strukturalne.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-strukturalne.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-strukturalne.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/podsystemy/5489,Podsystemy-strukturalne.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-typu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-typu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-typu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-typu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/pierwszy-egzemplarz-typ/5490,Pierwszy-egzemplarz-typu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-dopuszczonym-typem.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-dopuszczonym-typem.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-dopuszczonym-typem.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-dopuszczonym-typem.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/swiadectwa-dopuszczenia/zgodne-z-dopuszczonym-t/5491,Zgodne-z-dopuszczonym-typem.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-EVN-i-rejestracja-pojazdu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-EVN-i-rejestracja-pojazdu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-EVN-i-rejestracja-pojazdu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-EVN-i-rejestracja-pojazdu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/nadanie-numeru-i-rejest/5048,Nadanie-numeru-EVN-i-rejestracja-pojazdu.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-danych/5049,Zmiana-danych-w-rejestrze.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-danych/5049,Zmiana-danych-w-rejestrze.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-danych/5049,Zmiana-danych-w-rejestrze.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-danych/5049,Zmiana-danych-w-rejestrze.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/zmiana-danych/5049,Zmiana-danych-w-rejestrze.html


 

 

10 Wycofanie pojazdów z rejestru 

Formularz wniosku z rozwijanymi polami wyboru, 
z możliwością pobrania wzorów załączników i 
możliwością dołączenia załączników. Umieszczenie 
instrukcji procedury w pomocy formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/krajowy-rejestr-
pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-
rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-
rejestru.html  

11 Wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Wielojęzyczny formularz stosowany przy 
wniosku o wpis dodatkowego zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji w 
krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, 
wraz z angielskojęzyczną legendą 
formularza. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/krajowy-rejestr-
pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-
dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-
dodatkowego-dopuszczenia-do-
eksploatacji.html  

12 Nadanie identyfikatora literowego VKM dla 
dysponenta pojazdu kolejowego 

1. Formularz wniosku z rozwijanymi polami 
wyboru, z możliwością pobrania wzorów 
załączników i możliwością dołączenia 
załączników. Umieszczenie instrukcji 
procedury w pomocy formularza. 

2. Rejestr pojazdów kolejowych (ewidencja 
pojazdu kolejowego, dane eksploatacji 
pojazdu kolejowego) w formie formularza 
j.w 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-
kolejowyc/krajowy-rejestr-
pojazdo/identyfikator-
dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-
literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-
kolejowego.html  

4. Formularze opracowywane dla platformy ePUAP muszą uwzględniać wytyczne i ograniczenia 
wynikające z: 

a. Przeprowadzonej analizy wymagań dla formularzy elektronicznych umieszczanych na platformie 
ePUAP, 

b. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i 
warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 584), 

c. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. 2014 poz. 1114). 

d. Aktualnych rekomendacji „Standardu formularza ePUAP”. Dokument dostępny na ePUAP / Strefa 
urzędnika / Portal interoperacyjności / Obiekty interoperacyjności.  

5. Opracowane wzory dokumentów elektronicznych muszą być wykonane w formacie XML i być zgodne 
ze standardem dokumentów ePUAP. 

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-rejestru.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-rejestru.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-rejestru.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-rejestru.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wycofanie-z-rejestru/5050,Wycofanie-pojazdow-z-rejestru.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/rejestracja-pojazdow/wpis-dodatkowego-dopusz/5051,Wpis-dodatkowego-dopuszczenia-do-eksploatacji.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/krajowy-rejestr-pojazdo/identyfikator-dysponent/157,Nadanie-identyfikatora-literowego-VKM-dla-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html


 

 

6. Opracowane formularze powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości platformy 
ePUAP – słowniki, rozwijane pola wyboru, instrukcje korzystania z usługi, walidację wprowadzonych 
danych, pobieranie danych z profilu ePUAP itd. 

7. Przygotowane formularze będą posiadały funkcję świadczenia odpowiedzi.  

8. Wykonawca dostarczy opracowane wzory dokumentów i formularze w formacie plików 
umożliwiających publikację na ePUAP (XML, XSL, XSD) z możliwością kopiowania i dalszej edycji 
droga poczty elektronicznej lub na nośniku CD/DVD. 

9. Wykonawca w momencie przekazania przedmiotu zamówienia wykona prezentację funkcjonowania 
opracowanych formularzy w Środowisku Budowy Aplikacji w siedzibie Zamawiającego. 

10. Wykonawca udzieli w momencie przekazania przedmiotu zamówienia pracownikom UTK 
zaangażowanym w obsługę ePUAP, czterech godzin konsultacji dotyczących zarządzania formularzami 
w Środowisku Budowy Aplikacji ePUAP. 

11. Wykonawca wykona i przekaże wraz z opracowanymi formularzami prezentację slajdów 
informacyjnych, zawierającą instruktaż zarządzania aplikacją i formularzami w Środowisku Budowy 
Aplikacji ePUAP. 

12. Dla wszystkich usług zostanie przygotowany opis usługi (do zgłoszenia do publikacji w katalogu usług 
na platformie ePUAP) zawierający dla każdej z nich minimum następujące pozycje: 

− nazwa usługi, 
− cel usługi, 
− organ właściwy do realizacji usługi,  
− rezultat realizacji usługi, 
− etapy realizacji usługi, 
− poziom dostępności usług, 
− poziom uwierzytelnienia, 
− skrócony opis usługi, 
− kogo dotyczy (grupy docelowe odbiorców), 
− podstawa prawna do świadczenia usługi, 
− wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w usłudze, 
− opłaty związane z usługą, 
− czas realizacji usługi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 
− informacja na temat zasad i trybu odwoławczego 
− przyporządkowanie do jednego lub więcej zdarzenia z Klasyfikacji Zdarzeń, 
− przyporządkowanie do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług 

13. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na poprawność techniczną formularzy 
elektronicznych, obejmującej w przypadku nie przyjęcia przez CRWDE wzoru formularza do publikacji 
dokonanie wymaganych poprawek na koszt wykonawcy w terminie 5 dni roboczych. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wzorów dokumentów elektronicznych, 
formularzy i aplikacji powstałych w wyniku zlecenia, umożliwiając UTK wykorzystanie, dowolne 
modyfikacje i dalsze udostępnianie wzorów formularzy elektronicznych, formularzy i aplikacji na 
wszystkich polach eksploatacji. 

15. Wykonawca oświadczy, że posiada aktualną wiedzę na temat wymagań technicznych oraz 
obowiązujących przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 



 

 

Załącznik nr 2 

OFERTA 

dla Urzędu Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

Nazwa / Imię i 
Nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Osoba do kontaktu  

Nr tel.:  

Adres e-mail:  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia …………2015 na: Wykonanie usługi opracowania nowych 
formularzy dla świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Transportu Kolejowego na 
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym za cenę:  
 
brutto:  
netto:  
VAT 23%:  

 
 
Oświadczenie Wykonawcy: 

1. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli 

2. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  
że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i posiadam uprawnienie  
do wykonania określonej usługi, posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie określonej usługi, dysponuję 
potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie zalegam w opłacaniu składek do ZUS, nie zalegam z 
opłacaniem podatków do urzędu skarbowego, 

4. posiadam aktualną wiedzę na temat wymagań technicznych oraz obowiązujących przepisów dotyczących 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 



 

 

6. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

7. cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 
 
 

Miejscowość, data 
Podpis, pieczęć osoby uprawnionej 

 


