
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Cel i przedmiot zamówienia: 

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do składania 

ofert na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu propozycji rozwiązań 

o charakterze technicznym, organizacyjnym lub prawnym mających na celu podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 

z drogami, zwanej dalej „ekspertyzy”. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

do dnia 22 kwietnia 2016 r. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Celem ekspertyzy jest opracowanie przez WYKONAWCĘ propozycji rozwiązań 

o charakterze technicznym, organizacyjnym lub prawnym mających na celu podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych i przejściach 

zakwalifikowanych do kategorii A, B, C, D, E i F wraz z analizą możliwości ich wdrożenia 

oraz przewidywanymi mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami.  

3.2. Ekspertyza może zawierać propozycję nowych lub modyfikację obecnie stosowanych 

rozwiązań. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

4.1. Ofertę należy złożyć na „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

4.2. Ofertę mogą składać wyłącznie WYKONAWCY niepowiązani z ZAMAWIAJĄCYM 

osobowo i kapitałowo. 

4.2. Ofert nie mogą składać WYKONAWCY będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

4.3. Ofertę mogą składać WYKONAWCY wykazujący się doświadczeniem wykonania 

w latach 2010-2015 co najmniej 5 dokumentów analiz/ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa 

transportu kolejowego. Na potwierdzenie spełnienia warunku WYKONAWCA przedstawi 

listę zrealizowanych analiz/ekspertyz zawierającą daty wykonania, tytuły analiz/ekspertyz, 

ich zawartość, wartość zamówienia w PLN, podmioty na rzecz, których wykonano 

analizy/ekspertyzy oraz informację czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (czy 

ekspertyzy były odebrane bez uwag / z uwagami). /  

4.4. Ofertę mogą składać WYKONAWCY dysponujący 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 także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

4.5. WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.6. Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę wynagrodzenia za realizację powyższego 

przedmiotu zamówienia (wyraźne wskazanie zarówno ceny netto oraz brutto). 

4.7. Oferta powinna zawierać określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu 

realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 2. 



4.8. Wraz z ofertą należy przesłać podpisane przez WYKONAWCĘ lub osobę upoważnioną 

do jego reprezentacji „OŚWIADZCENIE WYKONAWCY” stanowiące załącznik nr 2 do 

ogłoszenia. 

4.9. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

4.10. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

WYKONAWCY. 

5. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy: 

5.1. Kryteriami oceny ofert będą łącznie doświadczenie WYKONAWCY oraz cena brutto 

oferty. 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych szczegółowych 

negocjacji z wybranymi WYKONAWCAMI. 

5.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 

internetowej ZAMAWIAJĄCEGO oraz przesłana WYKONAWCOM, którzy złożyli oferty. 

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

6.1. Ofertę podpisaną, przez osobę uprawnioną, należy złożyć w terminie do 17 marca 2016 r. 

w godzinach pracy UTK.  

6.2. Do oferty Należy dołączyć 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 oferty. 

6.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego 

w każdej chwili, bez podania przyczyny. 

7. Warunki zawarcia i zmiany umowy 

7.1. Z wybranym WYKONAWCĄ zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 

7.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z WYKONAWCĄ 
umowy na zasadach uprzednio określonych w umowie. 

7.3. W przypadku, gdy wybrany WYKONAWCA odstąpi od podpisania umowy 

z ZAMAWIAJĄCYM, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym WYKONAWCĄ, który 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

8. Kontakt w sprawie zamówienia 

8.1. Arkadiusz Górnik, tel. (22) 749 14 40, e-mail: dn_utk@utk.gov.pl 


