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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, 08.02.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

na: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej  
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji 
Kolejowej” do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. 

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. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, 

analizy. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2016 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 opracowania w latach 2013-

2015, co najmniej 3 dokumentacji aplikacyjnych (w tym studiów wykonalności) dla projektów 
informatycznych aplikujących o dofinansowanie w ramach krajowych Programów Operacyjnych 
finansowanych ze środków UE. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi 
wraz z ofertą listę zrealizowanych w latach 2013-2015 opracowań zawierającą daty wykonania, 
tytuł projektu, nazwę programu operacyjnego, w którym projekt ubiegał się o dofinansowanie, 
nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano opracowanie. Premiowane będzie doświadczenie  
w przygotowaniu dokumentacji dla projektów do konkursów w Działaniu 2.1 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

4. Ofertę mogą składać wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem kadrowym niezbędnym 
do wykonania zamówienia. Wykonawca załączy do oferty 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) co najmniej jedna osoba – specjalista – z doświadczeniem opracowywania co najmniej  
2 studiów wykonalności (w tym w zakresie e-usług), opracowanych w latach 2013-2015, 
których wartość projektów każdorazowo przekraczała 1 milion PLN brutto. Dodatkowo, 
należy załączyć informację, czy projekty, do których dana osoba opracowywała studium 
wykonalności zostały/są realizowane. 

b) co najmniej jedna osoba – specjalista - ds. finansowych, która przygotowywała co najmniej  
2 analizy kosztów i korzyści (tym w zakresie e-usług), w latach 2013-2015, o wartości 
każdorazowo przekraczającej 1 milion PLN brutto. Dodatkowo, należy załączyć informacje, 
czy projekty, do których dana osoba opracowywała analizy kosztów i korzyści zostały/są 
realizowane. 



c) co najmniej jedna osoba – specjalista – ds. informatycznych, która ma doświadczenie  
w projektowaniu systemów informatycznych, aplikacji, e-usług zrealizowanych w latach 
2013-2015. Dodatkowo, należy załączyć informacje, czy usługi te były/są realizowane. 

5. Wykonawca złoży wraz z ofertą plan przedmiotowego opracowania przedstawiający, jak najbliżej 
można zakres tematyczny uwzględniając szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z Załącznika 
nr 1, sformułowany w sposób umożliwiający ocenę rozpoznania zagadnienia przez wykonawcę. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 
8. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 
 
IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 
1. Kryteriami oceny ofert będą łączna cena brutto oferty, doświadczenie wykonawcy oraz 

proponowany plan opracowania. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę wykonawcy, która spełnia wszystkie 

wymagania, oraz która uzyska najwyższą wartość Wskaźnika „W” (dokładność do trzech miejsc  
po przecinku) przyznanych według wzoru: 
 
 
 
gdzie: 
„7” – oznacza wagę 70% dla kryterium ceny 
„3” – oznacza wagę 30% dla kryterium doświadczenia 

oX   – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez danego oferenta 

wX∑  – oznacza sumę cen brutto wszystkich nadesłanych ofert 

oY  – oznacza współczynnik doświadczenia, czyli liczby zgłoszonych projektów 

oY  = liczba zgłoszonych projektów  ≤ 8 

oY  = 8 dla liczby zgłoszonych projektów ≥ 8 

wY∑  – oznacza sumę wszystkich współczynników oY  poszczególnych oferentów 
„U” – współczynnik doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji do konkursów w Działaniu 

2.1 Programu Polska Cyfrowa. W przypadku braku doświadczenia U=1, w przypadku 
posiadania doświadczenia U=1,15 

„H” – liczba punktów przyznana za przedłożony przez Oferenta proponowany plan opracowania. 
W zależności od stopnia zgodności z przedmiotem zamówienia może uzyskać 0 punktów 
lub 1 punkt. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych szczegółowych negocjacji  

z wybranymi Wykonawcami. 
4. 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. Należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny odpis z 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. 

3. Należy dołączyć część merytoryczną przedstawiającą doświadczenie, potencjał kadrowy i plan 
opracowania opisane w paragrafie III niniejszego Zapytania. Cześć merytoryczna będzie podlegać 
ocenie zgodnie z paragrafem IV. Zapytania. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.02.2016 r. Decyduje data wpływu  
do urzędu. 

5. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: zamowieniaUE@utk.gov.pl  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,  
bez podania przyczyny. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę. 

 
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.: 22 749 15 63, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 
2. Tymoteusz Trocki, tel.: 22 749 14 16, e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl  

mailto:michal.jaworski@utk.gov.pl
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Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji 
aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „OPIK Ogólnopolska 
Platforma Informacji Kolejowej” do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach 
Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska 
Cyfrowa 2014-2020. 

2. Zakres zamówienia: 

a) Opracowanie studium wykonalności ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów  
i korzyści zgodnie z obowiązującym w momencie złożenia wniosku aktualnym regulaminem 
konkursu [zwanym dalej: regulaminem konkursu] na dofinansowanie projektów w ramach 
Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska 
Cyfrowa 2014-2020. Aktualny regulamin konkursu wraz z niezbędną dokumentacją znajduje 
się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: http://cppc.gov.pl/programy/popc-
2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/  

b) Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami na podstawie 
informacji zawartych w studium wykonalności, zgodnie z regulaminem konkursu, 

c) Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji założeń projektu w tym 
przygotowanie prezentacji PPT, przy współpracy z pracownikami UTK w formie i terminach, 
zgodnie z regulaminem konkursu, 

d) Wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi 
załącznikami, zgodnie z regulaminem konkursu, 

e) Poprawa ewentualnych błędów formalnych oraz uzupełnień we wniosku i załącznikach  
na etapie oceny formalnej wniosku, zgodnie z regulaminem konkursu. 

3. Płatność za realizację zamówienia uwarunkowana jest pozytywnym przejściem oceny formalnej 
wniosku zgodnie z regulaminem konkursu. Zapis o terminie zapłaty wynagrodzenia za realizację 
zamówienia polegającej na przejściu przez przedmiotowy wniosek oceny formalnej, zgodnie  
z regulaminem konkursu, znajdzie się w umowie z wykonawcą. 

4. Studium wykonalności winno być opracowane ściśle zgodnie z wzorcem „Zaleceń dotyczących 
struktury i zakresu studium wykonalności” przewidzianym regulaminie konkursu, z uwzględnieniem 
przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: „Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020”. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i opisanie w studium wykonalności koncepcji 
projektu zawierającej informacje o rozwiązaniach informatycznych, technicznych, organizacyjnych 
kosztach wdrożeniowych przedmiotowego projektu, a także za przeprowadzenie niezbędnych 
przewidzianych w „zaleceniach dotyczących struktury i zakresu studium wykonalności” analiz. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac nad opracowaniem oraz ingerencji  
w treść opracowania w drodze kontaktów roboczych z wybranym wykonawcą. 

7. Opracowane dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie i szacie graficznej nadającej się 
do wykorzystania w konkursie. Dokument należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF 
i edytowalnym formacie DOC, na nośniku elektronicznym. 

8. Wsparcie w złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami będzie odbywać 
się w siedzibie zamawiającego z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego zamawiającego.  
W przypadku szczególnym (awaria platformy ePUAP) przewidzianym w regulaminie wsparcie będzie 
polegało na złożeniu wniosku w wersji papierowej i elektronicznej. Za skuteczne wsparcie w złożeniu 
wniosku będzie uważane uzyskanie przez zamawiającego potwierdzenia złożenia wniosku  
od instytucji organizującej konkurs. 

http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/
http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/


9. Wszelkie prawa autorskie do wykonanego opracowania zostaną przeniesione na Zamawiającego  
z chwilą ostatecznego odbioru opracowania. Wykonawca oświadczy, że przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe do wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia i przeniesie te prawa 
na Zamawiającego z chwilą odebrania przedmiotu zamówienia. Stosowne postanowienia dot. praw 
autorskich, wykorzystania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na wszelkich polach 
eksploatacji zostaną zawarte w umowie. 

 

 

Założenia projektu „OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej” 

Projekt OPIK ma na celu uruchomienie ogólnopolskiej teleinformatycznej platformy gromadzenia, 
wymiany, przetwarzania i publikacji aktualnych informacji służących podmiotom rynku kolejowego, 
pasażerom oraz administracji publicznej. Projekt zakłada utworzenie szeregu usług elektronicznych 
typu A2B i A2C obsługiwanych za pomocą aplikacji kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi typu 
tablet i smartfon oraz komputerami typu PC. Urząd Transportu Kolejowego poprzez utworzenie  
i rozwój e-usług chce wpływać na podniesienie jakości, przyspieszenie przekazywania i udostępniania 
informacji kolejowej niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania rynku przewozów 
pasażerskich i towarowych w Polsce. 
 
Moduł A. Rejestr Danych Statystycznych 
 
1. Usługa typu A2B służąca zbieraniu informacji od podmiotów biznesowych, gromadzeniu 

przetwarzaniu i udostępnianiu tychże informacji w formach zbiorczych i indywidualnych. 

2. Aplikacja analityczna powinna umożliwiać zbieranie i agregowanie danych wprowadzanych przez 
podmioty rynku, w szczególności: 
• dane statystyczne na podstawie formularzy miesięcznych, 
• dane statystyczne na podstawie formularzy kwartalnych i rocznych, 
• dane statystyczne na podstawie formularzy rocznych,  
• dane statystyczne na podstawie ankiet rocznych 
• zakresy zbieranych danych statystycznych oraz formularze sprawozdawcze obsługujące 

powyższe sprawy dostępne są pod poniższym adresem: http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-
monitoring/formularze/834,Sprawozdania.html  

3. Aplikacja powinna mieć możliwość prowadzenia rejestru podmiotów sprawozdających (zamknięta 
liczba), oraz modyfikowania go (dodawanie, usuwanie, zmiana danych). 

4. Aplikacja powinna posiadać interfejs: 
• administratora z dostosowaniem dla wybranych pracowników Urzędu (administrator główny, 

użytkownik o ograniczonych możliwościach korzystania ze wszystkich funkcjonalności), 
• użytkownika z możliwością logowania się na swoje konto (login/hasło) dla podmiotów 

sprawozdających. 

5. Aplikacja powinna umożliwiać administratorowi wgląd w dane od poszczególnych podmiotów  
i weryfikację wprowadzonych danych w tym poprzez możliwość generowania raportów  
z weryfikacji oraz prowadzenie automatycznego rejestru zmian danych. Raporty z weryfikacji 
powinny zawierać informację: 
• o podmiotach, które przesłały dane prawidłowo i w terminie, 
• o podmiotach, które nie przesłały danych w terminie, 
• o podmiotach, które przesłały dane niepełne, 
• o podmiotach, które przesłały dane niespójne, 
• o podmiotach, gdzie wartość określonego parametru znacząco się zmieniła w porównaniu  

do poprzedniego okresu. 

6. Administrator na podstawie raportów z weryfikacji ma możliwość: 

http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/formularze/834,Sprawozdania.html
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• komunikacji z podmiotem sprawozdającym i wygenerowanie odpowiedniej wiadomości e-mail 
z odniesieniem do stwierdzonej nieprawidłowości, 

• komunikacji z podmiotami sprawozdającymi poprzez wygenerowanie automatycznej informacji 
(w stosownej formatce), zawierającej odniesienie do stwierdzonej nieprawidłowości, widocznej 
w postaci komunikatu/alertu na indywidualnym koncie podmiotu sprawozdającego, 

• aplikacja powinna mieć funkcjonalność umożliwiającą dodawanie/ modyfikowanie/usuwanie 
formatek, o których mowa powyżej. 

7. Administrator i uprawnieni użytkownicy aplikacji mają możliwość ustawienia terminów  
na złożenie określonych danych oraz mają możliwość przesunięcia tego terminu (prolongata 
terminu) dla poszczególnych/wybranych podmiotów. 

8. Administrator za pośrednictwem aplikacji ma możliwość wygenerowania do podmiotu 
sprawozdającego komunikatu o niezachowaniu terminu przekazania danych statystycznych, w tym 
również do wiadomości przełożonego osoby przekazującej dane do Urzędu. 

9. Administrator ma możliwość ingerencji we wprowadzone dane (np. ich korektę). 

10. Aplikacja powinna umożliwiać administratorowi import danych z lat wcześniejszych. 

11. Aplikacja powinna mieć możliwość generowania dla administratora i uprawnionych 
użytkowników aplikacji raportów statystycznych z zagregowanych danych (w formacie doc., xls., 
xlsx., txt., pdf.) w następującej formie m. in.: 
• raportów cząstkowych np. dla wybranych podmiotów, 
• raportów dla ogółu rynku, 
• raportów dla wybranych danych, parametrów, 
• raportów dla wybranych okresów. 

12. Aplikacja powinna posiadać możliwości w następującym zakresie: 
• rozbudowywania istniejących formularzy, 
• dodawania/usuwania formularzy, 
• dodawania/usuwania podmiotów. 

13. Aplikacja powinna umożliwiać podmiotom sprawozdającym: 
• przeglądanie własnych, archiwalnych i bieżących danych statystycznych, które zostały przesłane 

do Urzędu, 
• walidacji wprowadzonych danych statystycznych pod względem ich kompletności, spójności 

itp., 
• generowanie dla własnych potrzeb raportów w zakresie dotyczącym swojej działalności. 

14. Administrator powinien mieć możliwość:  
• nadawania i określania zakresu uprawnień dla użytkowników aplikacji,  
• monitorowania pracy innych użytkowników aplikacji.  

 

Moduł B. Rejestr Zdarzeń Kolejowych  
 
1. Usługa typu A2B służąca zbieraniu informacji od podmiotów biznesowych, gromadzeniu 

przetwarzaniu i udostępnianiu tychże informacji w formach zbiorczych i indywidualnych. 

2. Aplikacja powinna umożliwić zbieranie informacji o zdarzeniach kolejowych bezpośrednio  
od podmiotów za pomocą interaktywnego formularza, który zawierałby odpowiednie pola 
umożliwiające wprowadzenie danych wymaganych w przepisach prawa odpowiednio  
dla „zawiadomienie o zdarzeniu” i ”protokołu ustaleń końcowych”.  

3. Aktualizacje danych przez podmioty w dowolnym momencie (zapewnienie możliwości bieżącego 
modyfikowania danych wprowadzonych do systemu np. klasyfikacja wstępna zdarzenia  
z zawiadomienia na klasyfikację ostateczną z protokołu ustaleń końcowych oraz zmiana 
klasyfikacji zdarzeń z udziałem osób postronnych po zakończeniu prac prokuratury lub zmiana 
kategorii zdarzenia w wyniku prac komisji kolejowej). 



4. Zapisywanie wprowadzonych danych w dowolnym momencie przez podmioty. Prowadzenie 
rejestru wpisywania i zmian danych.  

5. Zatwierdzenie wprowadzonych danych przez podmioty przy jednoczesnej możliwości 
generowania (w pdf) na ich podstawie odpowiednio „zawiadomienia o zdarzeniu” lub „protokołu 
ustaleń końcowych” zgodnie ze wzorem określonym w przepisach prawa. 

6. Załączanie dodatkowych plików przy niektórych kolumnach.  

7. Import do systemu wszystkich wcześniejszych danych pochodzących z lat ubiegłych.  

8. Filtrowanie:  
• filtrowanie poszczególnych kolumn wg zadanej wartości lub frazy (również w ujęciu puste  

i niepuste),  
• filtrowanie wg kilku kolumn równocześnie (np. wypadki określonej kategorii u danego 

podmiotu).  

9. Import i eksport danych (z/do pliku Excel) 
• eksport i import całego zbioru,  
• eksport i import wybranych wierszy lub kolumn,  
• eksport danych wg określonych kryteriów (np. wypadki danych kategorii u danego podmiotu  

w określonym czasie).  

10. Automatyczne generowanie, na podstawie algorytmu, raportów statystycznych (tabel i wykresów), 
m.in.: 
• bieżącą informację o liczbie zdarzeń poszczególnych kategorii u poszczególnych 

przewoźników, w tym w podziale na miesiące,  
• bieżącą informację o liczbie poszkodowanych (ranni itd.) w poszczególnych kategoriach osób 

(pasażer, pracownik itd.).  
• zliczanie rekordów wyfiltrowanych wg dowolnie zadanych kryteriów.  

11. Łatwe wyłączanie ze statystyk zdarzeń na bocznicach, zdarzeń kat. D, S i anulowanych.  

12. Łatwe wybieranie (poprzez np. oddzielne przyciski na poszczególne lata) na stronie startowej 
roku, który chce się przeglądać (domyślny rok bieżący).  

13. Zliczanie powtarzających się wpisów w kolumnach zarezerwowanych dla Departamentu 
Bezpieczeństwa Kolejowego (DBK).  

14. Anulowanie błędnie wprowadzonych zdarzeń. Zdarzenie anulowane pozostaje w Rejestrze  
Z DOTYCHCZASOWĄ LICZBĄ PORZĄDKOWĄ i nie jest usuwane, jedynie oznaczane innym 
kolorem tła danego rekordu.  

15. Generowanie raportów na podstawie konkretnych danych z szablonów protokołów ustaleń 
końcowych (np. dotyczących kosztów, opóźnień, pory dnia w jakiej miało miejsce zdarzenie itp.).  

16. Wprowadzanie przez DBK danych z raportów powypadkowych Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Kolejowych  

17. Przypisywanie w określonych kolumnach wartości na podstawie danych z innych kolumn  
(np. zdarzenia w ramach systemu kolejowego i interakcji ze stroną trzecią na podstawie kategorii 
liczbowej zdarzenia) z możliwością ręcznej korekty, jeżeli zdarzenie np. na przejeździe miało 
przyczynę bezpośrednią po stronie systemu kolejowego).  

Ponadto:  

18. System powinien ostrzegać przed wprowadzeniem po raz drugi tego samego zdarzenia (ta sama 
data, godzina, kilometr), wskazując pozycję, pod którą potencjalnie tożsame zdarzenie zostało 
umieszczone.  

19. Kolumny powinny być dostosowane do szerokości danych w nich zawartych (z wyjątkiem kolumn 
zawierających dłuższe teksty).  



20. W przypadku, gdy do Rejestru jest załączony plik (np. zawiadomienie lub protokół ustaleń 
końcowych) powinien pojawiać się symbol informujący o załączonym pliku, bez konieczności 
wchodzenia w edycję pola. Powinien się on również pojawiać na zrzucie generowanym do Excela.  

21. DBK powinien mieć możliwość odblokowania anulowanego zdarzenia celem przywrócenia  
go jako aktywnego. 

22. Kolejne zmiany wprowadzane przez poszczególnych użytkowników powinny być możliwe  
do zidentyfikowania, jednak niewidoczne w głównym oknie rejestru. 

23. Po edycji danych w określonej pozycji widok powinien wracać do początku wiersza edytowanego 
rekordu. 

24. Nazwa pliku Excel generowanego z Rejestru powinna zawierać rok, którego rejestr dotyczy,  
a następnie datę zrzutu (rrrr-mm-dd) i godzinę zrzutu (gg:mm), np. RZK 2014, 2014-11-10, 16:10. 

25. Powinna być możliwość powiększenia lub zmniejszenia widoku danych (zoom). 

26. Integralną część Rejestru zdarzeń kolejowych powinien stanowić wykaz przewoźników 
kolejowych i wykaz zarządców infrastruktury z możliwością ich aktualizacji. 

27. Musi istnieć elastyczny system kształtowania formularza służącego wprowadzaniu danych tak,  
by zmiany prawne (nowe zakresy PUK czy zawiadomienia) nie wymagały skomplikowanych prac 
angażujących tryb pozyskania wykonawcy itp. Narzędzie służyć musi, bowiem codziennej 
współpracy z Urzędem i każdy przestój będzie powodował określone konsekwencje. Podmioty 
zobowiązane są, bowiem do składania danych na bieżąco.  

Dodatkowe moduły: 

28. Moduł do zbieranie informacji w ramach wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) zgodnie  
z odpowiednimi przepisami prawa, umożliwiający: 
• wykorzystanie na podstawie algorytmów danych wprowadzanych przez podmioty w ramach 

raportowania o zaistnieniu zdarzenia,  
• wprowadzanie dodatkowych danych przez podmioty (nie zawartych w „zawiadomieniach  

o zdarzeniach” oraz „protokołach ustaleń końcowych”, a wymaganych w odpowiednich 
przepisach prawa),  

• wyliczanie na podstawie wprowadzonych danych poszczególnych wskaźników,  
• generowanie ostatecznego raportu za dany rok sprawozdawczy zgodnie z wytycznymi ERA 

przez poszczególne podmioty (xls, pdf) - ewentualne późniejsze zmiany za dany rok traktowane, 
jako korekta,  

• generowanie ostatecznego raportu zbiorczego za dany rok sprawozdawczy zgodnie  
z wytycznymi ERA przez Urząd (xls, pdf) - ewentualne późniejsze zmiany za dany rok 
traktowane, jako korekta. 

29. Moduł umożliwiający zbieranie informacji o działaniach strony trzeciej na szkodę zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych.  

 
Moduł C. Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów – Supervision Benchmark  
 

1. Usługa typu A2B służąca zbieraniu informacji od podmiotów biznesowych, gromadzeniu 
przetwarzaniu i udostępnianiu tychże informacji w formach zbiorczych i indywidualnych. 

2. Aplikacja analityczna umożliwiająca agregowanie danych wprowadzanych przez podmioty rynku: 
• parametry ryzyka (dane wejściowe) 

Opisy parametrów ryzyka z podziałem na trzy grupy (przewoźnicy kolejowi osób, przewoźnicy 
kolejowi rzeczy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej) są dostępne pod adresami:  

http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-
wymaganych/wymagania-dla-prze/4738,Wymagania-dla-przewoznikow-osob.html 

http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania-dla-prze/4738,Wymagania-dla-przewoznikow-osob.html
http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania-dla-prze/4738,Wymagania-dla-przewoznikow-osob.html


http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-
wymaganych/wymagania/4743,Wymagania-dla-przewoznikow-rzeczy.html 

http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-
wymaganych/wymagania-dla-zarzadcow/4744,Wymagania-dla-zarzadcow-infrastruktury.html 

3. Zarządzanie listą podmiotów sprawozdających, podział na trzy grupy: przewoźnicy kolejowi osób, 
przewoźnicy kolejowi rzeczy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.  

4. Przygotowanie w aplikacji interfejsu: 
• administratora z dostosowaniem dla wybranych pracowników Urzędu (administrator główny, 

użytkownik o ograniczonych możliwościach korzystania ze wszystkich funkcjonalności), 
• koordynatora podmiotu wprowadzającego dane z możliwością logowania się na swoje konto 

(login/ hasło). 

5. Aplikacja analityczna umożliwiająca weryfikację wprowadzonych danych, w tym m.in.: 
• wyliczanie wartości wskaźników dla grup podmiotów oraz pojedynczych podmiotów w oparciu 

o przygotowany wcześniej algorytm, 
• kreator tworzenia raportów (xls, pdf), 
• możliwość generowania standardowych raportów (xls, pdf), 
• raporty z weryfikacji lub funkcjonalność interfejsu powinny zawierać informację: 
− o podmiotach, które nie przesłały danych w terminie, 
− o podmiotach, które przesłały dane niepełne, 
− o podmiotach, które przesłały dane niespójne, 
− o podmiotach gdzie wartość określonego parametru znacząco się zmieniła w porównaniu  

do poprzedniego okresu, 
− o podmiotach, które przesłały dane prawidłowo. 

• podmioty mają możliwość podglądu historycznych raportów oraz wyliczonego dla nich 
wskaźnika w poszczególnych okresach. 

6. Administrator na podstawie raportów z weryfikacji ma możliwość: 
• zwrotu manualnego otrzymanych danych (e-mail), 
• zwrotu automatycznego otrzymanych danych poprzez wysłanie stosownej formatki, 
• aplikacja powinna posiadać funkcjonalność umożliwiającą dodawanie/ modyfikowanie/ 

usuwanie formatek. 

7. Administrator ma wgląd w dane od poszczególnych podmiotów. 

8. Administrator i uprawnieni użytkownicy aplikacji mają możliwość ustawienia terminów  
na złożenie określonych danych oraz możliwość przesunięcia tego terminu (prolongata terminu). 

9. Administrator ma możliwość powiadomienia przełożonego osoby przekazującej dane do Urzędu  
o niezachowaniu terminu złożenia druków. 

10. Administrator ma możliwość wprowadzania danych oraz ich korygowania (historyczne raporty) – 
wykonanie zmian jest rejestrowane. 

11. Aplikacja ma możliwość generowania raportów ze zagregowanych danych (xls., pdf.)  
w następującej formie: 
• raporty całościowe, 
• raporty cząstkowe, 
• raporty dla wybranych danych, 
• raporty dla wybranych okresów. 

12. Aplikacja posiada możliwość rozbudowania w następującym zakresie: 
• modyfikacja algorytmu,  
• dodanie/ usuwanie/ blokowanie nowych danych (rozbudowanie istniejących) parametrów,  
• dodawanie/ usuwanie/ blokowanie parametrów,  
• dodawanie/ usuwanie/ blokowanie okresów sprawozdawczych,  
• dodawanie/ usuwanie/ blokowanie podmiotów,  

http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania/4743,Wymagania-dla-przewoznikow-rzeczy.html
http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania/4743,Wymagania-dla-przewoznikow-rzeczy.html
http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania-dla-zarzadcow/4744,Wymagania-dla-zarzadcow-infrastruktury.html
http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/rejestr-parametrow-ryzy/wykaz-i-opis-wymaganych/wymagania-dla-zarzadcow/4744,Wymagania-dla-zarzadcow-infrastruktury.html


• dodawanie/ usuwanie/ blokowanie koordynatorów podmiotów.  

13. Aplikacja umożliwia podmiotom przeglądać archiwalne i bieżące dane, które zostały przesłane  
do Urzędu.  

14. Aplikacja umożliwia import danych z lat wcześniejszych do systemu.  

15. Aplikacja ostrzega przed wprowadzeniem do systemu danych, które już zostały wcześniej 
przekazane.  

16. Podmioty mają możliwość walidacji, mogą generować na własne potrzeby raporty w zakresie 
dotyczącym ich działalności (xls, pdf).  

17. Administrator nadaje i określa zakres uprawnień dla użytkowników aplikacji.  

18. Administrator ma możliwość monitorowania pracy innych użytkowników aplikacji.  

19. Funkcja filtrowania oraz sortowania nazw podmiotów, parametrów ryzyka, okresów 
sprawozdawczych, danych koordynatorów podmiotów, wraz zapamiętywaniem wykonywanej 
akcji podczas poruszania się pomiędzy zakładkami. 

 
Moduł D. Podróżnik 
 
Usługi typu A2C służąca zbieraniu informacji od podmiotów kolejowych, udostępnianiu informacji 
użytkownikom indywidualnym, gromadzeniu przetwarzaniu i udostępnianiu tychże informacji  
w formach zbiorczych i indywidualnych. 

Usługi elektroniczne w formie aplikacji powinna składać się z opisanych poniżej elementów. Całość 
modułu będzie stanowiła aplikacja dostępna dla wszystkich pasażerów, skupiająca w jednym miejscu 
możliwość zaplanowania podróży i zakup biletów on-line poprzez integrację systemów sprzedaży 
poszczególnych przewoźników wraz z możliwością zgłoszenia chęci uzyskania pomocy w trakcie 
podróży przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.  

 
A. Informacje 

1. Aplikacja powinna umożliwiać zbieranie i udostępnianie informacji użytkownikom dotyczące 
podróży koleją, w szczególności:  

• aktualności – aktualne informacje dot. pasażerskich przewozów kolejowych,  
• oferty specjalne – oferty promocyjne, sezonowe itp.  
• rozkład jazdy – aktualne rozkłady jazdy pociągów,  
• pasażerscy przewoźnicy kolejowi – opis pasażerskich przewoźników,  
• dworce i stacje kolejowe – mapa, na której podróżni będą mogli wybrać interesującą ich stację  

i sprawdzić usługi na niej oferowane, m.in., w jakich godzinach czynny jest dworzec, dostępność 
kas biletowych, toalet, gastronomii, parkingu etc. Mapa zawiera dokumentację fotograficzną 
dworców i stacji. Mapa powinna zawierać również dane kontaktowe dworców, na których 
dostępny jest personel,  

• ulgi/udogodnienia/uprawnienia – opis i wymiar obecnie obowiązujących ulg, opis stosowanych 
uprawnień w pociągach i dworcach, uprawnienia osób o ograniczonej możliwości poruszania się,  

• prawa i obowiązki – prawa i obowiązki pasażerów ze szczególnym uwzględnieniem osób  
o ograniczonej możliwości poruszania się. 

2. Aplikacja powinna posiadać interfejs:  

• administratora z dostosowaniem dla wybranych pracowników Urzędu oraz przedstawicieli 
podmiotów kolejowych (administrator główny, użytkownik o ograniczonych możliwościach 
korzystania ze wszystkich funkcjonalności),  

• użytkownika z możliwością logowania się na swoje konto (login/hasło).  

B. Wyszukiwarka połączeń  



1. Aplikacja powinna umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie najdogodniejszego połączenia  
z uwzględnieniem opcji skomunikowania z innymi środkami transportu. 

2. Wyszukiwanie powinno odbywać się poprzez wybór dowolnych kryteriów użytkownika  
(np. podróż od do, czas przejazdu, opcje skomunikowania, cena, data, uprawnienia, ulgi, itp.)  

3. Wyszukiwarka powinna uwzględniać najniższą cenę biletu. 

C. Kupno biletu  

1. Aplikacja powinna umożliwiać zakup biletu po wyszukaniu połączenia, jak również w przypadku, 
gdy podróżny posiada dane niezbędne do zakupu interesującego go biletu bez konieczności 
wykorzystywania wyszukiwarki połączeń.  

2. Aplikacja umożliwi osobom o ograniczonej możliwości poruszania wybór opcji rezerwacji 
miejsca w specjalnie dedykowanym dla nich przedziale (pod warunkiem, że dany przewoźnik 
prowadzi rezerwację takich miejsc).  

3. Aplikacja po wyborze przez użytkownika opcji “kup bilet” przeniesie użytkownika do systemu 
sprzedaży danego przewoźnika bez konieczności uzupełniania wcześniej wybranych kryteriów 
(data, relacja, dane użytkownika, wybrany bilet itp.)  

D. Zgłoszenie przejazdu 

1. Aplikacja powinna zawierać opcję chęci zgłoszenia pomocy w podróży osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się.  

2. Aplikacja powinna zawierać informacje dotyczące minimalnego czasu niezbędnego do organizacji 
pomocy w podróży.  

3. Zgłoszenia można dokonać niezależnie od zakupu biletu za pośrednictwem aplikacji.  

4. Zgłoszenia można dokonać na każdym etapie podróży (planowanie, zakup biletu, późniejszy 
termin).  

5. Aplikacja powinna umożliwić zgłoszenie użytkownikowi chęć uzyskania pomocy niezależnie  
od jego wiedzy dot. nazwy przewoźnika lub zarządcy dworca realizującego przewóz.  

6. Aplikacja umożliwi dokonanie pojedynczego zgłoszenia na podstawie wskazanej przez 
podróżnego relacji niezależnie od tego z usług ilu przewoźników na dane trasie podróżny 
skorzysta.  

7. Po wysłaniu danych, podróżny otrzyma potwierdzenie zgłoszenia przejazdu wraz z nadanym 
numerem zgłoszenia.  

8. Aplikacja powinna umożliwić skopiowanie lub wydrukowanie treści zgłoszenia.  

E. Ocena warunków podróży  

Aplikacja powinna umożliwiać dokonanie oceny podróży przez użytkownika oraz poziomu udzielonej 
pomocy w trakcie podróży, jak również udogodnień i usług oferowanych na pokładzie pociągu lub 
dworca.  

F. Formularz reklamacyjny  

Aplikacja umożliwi podróżnemu wysłane bezpośrednio do odpowiedniego przewoźnika 
reklamacji/skargi/zapytania za pomocą elektronicznego formularza.  

G. Formularz skargowy  

Aplikacja umożliwi podróżnemu wysłane bezpośrednio do UTK skargi/zapytania za pomocą 
elektronicznego formularza.  

H. Panel logowania  

1. Aplikacja powinna umożliwiać założenie konta użytkownika, za pomocą którego użytkownik 
będzie mógł dokonywać wszystkich operacji bez konieczności każdorazowego wpisywania 
niezbędnych danych.  



2. W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na założenie konta – aplikacja powinna 
umożliwiać dokonywanie wszelkich operacji bez konieczności zakładania konta.  

3. Opcja logowania ma na celu ułatwienie korzystania, jednak nie jest obowiązkiem użytkownika,  
a jedynie opcją do wyboru.  

Ponadto: 

Aplikacja powinna zostać stworzona zgodnie ze standardami W3C, WCAG2.0 (Podwójne A), 
HTML5, Section 508 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp  
do publikowanych treści.  

Kompatybilność  

1. Aplikacja powinna być w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych 
Window-Eyes, JAWS czy NVDA.  

2. Obsługa aplikacji powinna być możliwa niezależnie od wykorzystywanego przez użytkownika 
urządzenia (smartfon, tablet, komputer PC) oraz zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.  

Wygląd  

1. Aplikacja powinna być wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 
niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.  

2. Całość aplikacji powinna być oparta na stylach CSS.  

Skróty klawiaturowe  

1. Aplikacja nie powinna być wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić  
w konflikt:  

• z technologiami asystującymi (np. programy czytające),  
• systemem lub aplikacjami użytkowników. 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

OFERTA (wzór) 
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 ……….2016 na: Opracowanie studium wykonalności 
oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
„OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej” do konkursu na dofinansowanie 
projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach 
Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie  
z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym za cenę łączną:  
 
Brutto PLN:  
Netto PLN:  
VAT 23% PLN:  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że: 

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. cena łączna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
3. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  

że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
4. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
5. w razie wybrania mojej 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. przysługują mi autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów objętych przedmiotem 
zamówienia i przeniosę te prawa na Zamawiającego z chwilą odebrania przedmiotu zamówienia, 

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

 



Do oferty załączono: 
1. Aktualny wydruk KRS/CEiDG 
2. Wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt. III. 3. Zapytania 
3. Wykaz osób, o którym mowa w pkt. III. 4. Zapytania 
4. Plan opracowania, o którym mowa w pkt. III. 5. Zapytania 
 
 
 
 
……………………...………………… ……………………...………………… 
Miejscowość, data Podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 


