
 

        Warszawa, dnia 01.04.2016 r. 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na 

przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji do analizy zdarzeń kolejowych. 

1. Cel i przedmiot zamówienia: 

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

ofert na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji  

do analizy zdarzeń kolejowych. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Do 30 listopada 2016 r. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Celem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie przez WYKONAWCĘ aplikacji 

umożliwiającej stworzenie jednolitej i aktualnej bazy zdarzeń kolejowych, bieżącej 

analizy stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce oraz nadzór nad wynikami pracy 

komisji kolejowych wraz z funkcjonalnością polegającą na generowaniu raportów 

z posiadanych danych. Takie funkcjonalności pozwolą na podejmowanie 

skuteczniejszych czynności związanych z nadzorem nad rynkiem kolejowym oraz 

właściwych działań analitycznych i proaktywnych publikacji (biuletyny), mających  

na celu ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa kolejowego, jak również umożliwi 

podmiotom zobowiązanym do przekazywania informacji o zdarzeniach oraz PKBWK 

na bieżący dostęp do jednolitej i spójnej bazy danych w zakresie zaistniałych zdarzeń 

kolejowych. 

Dostęp do aplikacji będzie miało ok. 10 000 osób. Aplikacja będzie się opierać  

na platformie online, w której każdy podmiot po zalogowaniu będzie mógł 

wprowadzić dane niezbędne do stworzenia „zawiadomienia o zdarzeniu” a finalnie 

„protokołu ustaleń końcowych”. Aplikacja będzie umożliwiała przekazanie tych 

danych bezpośrednio do PKBWK oraz do UTK jak również ich wydruk i złożenie 

w wersji papierowej właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Analiza odpowiednich danych będzie realizowana w sposób automatyczny zgodnie 

z wcześniej opracowanym algorytmem analizy zdarzeń kolejowych bez udziału 

użytkowników aplikacji, z zachowaniem możliwości edycji informacji 

wprowadzonych uprzednio do bazy danych. WYKONAWCA przeprowadzi 

w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO szkolenie z obsługi systemu dla 30 pracowników 

UTK. ZAMAWIAJĄCY przygotuje sale konferencyjną oraz zapewni niezbędne 

komputery do przeprowadzenia szkolenia.  

WYKONAWACA przeniesie prawa autorskie na ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór 

przedmiotu zamówienia nastąpi w wersji elektronicznej na dysku przenośnym 

przekazanym przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

Zakres usługi obejmie w szczególności: 

 przygotowanie algorytmu analizy zdarzeń kolejowych, spełniającego wymagania 

prawne oraz wykorzystującego dostępne doświadczenia w tym zakresie, 

 przygotowanie projektu aplikacji przyjaznej użytkownikowi realizującej wcześniej 

założony algorytm analizy zdarzeń kolejowych (w tym m.in.: miejsca, czasu, przyczyn 



 
oraz skutków zdarzeń tj. na podstawie obecnie funkcjonującego Rejestru Zdarzeń 

Kolejowych poszerzonego o dodatkowe dane); 

 uwzględnienie w ww. projekcie modułu analitycznego na podstawie, którego możliwa 

będzie wielokryterialna analiza bazy danych, a w jej wyniku tworzenie raportów 

i zestawień na potrzeby opracowania biuletynów powypadkowych dla rynku (np. 

analiza przyczyn pierwotnych zdarzeń z danego obszaru i danego czasu); 

 opracowanie ww. aplikacji i wdrożenie jej funkcjonowania (w tym realizacja szkoleń 

na terenie 7 Oddziałów Terenowych oraz Centrali UTK); 

 przeniesienie praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO; 

 usługa gwarancyjna na okres 6 miesięcy. 

oraz przedstawić opcję (oddzielna wycena dla aplikacji oraz SLA): 

 świadczenia usługi utrzymania oraz niezbędnych modyfikacji przez okres 2 lat  

od wdrożenia (Service Level Agreement) – usługa świadczona w dniach roboczych  

od 9 do 17; 

 

Wymagania dotyczące funkcjonalności aplikacji: 

 aplikacja powinna być dostępna za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej 

z każdego komputera, po zalogowaniu się przez danego użytkownika indywidualnym 

loginem i hasłem; 

 aplikacja powinna zawierać możliwość utworzenia online dokumentów 

„zawiadomienie o zdarzeniu kolejowym” oraz „protokół ustaleń końcowych” według 

wzorów określonych w odpowiednim akcie prawnym, tj. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych 

wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 poz. 

369) poprzez ręczne wprowadzenie ich do udostępnionych w bazie formularzy lub 

import danych z systemów informatycznych użytkowników bądź z arkusza 

kalkulacyjnego (Excel); 

 w tym celu konieczna jest możliwość formatowania tekstu, wstawiania obrazów, 

wykresów itp.; 

 dodatkowo aplikacja powinna umożliwiać załączenie pliku pdf z właściwym 

dokumentem – według decyzji użytkownika; 

 historia dokonanych zmian w formularzach/ tabeli powinna być widoczna wraz  

ze wskazaniem użytkownika dokonującego zmian/ wpisu wraz z określeniem czasu 

ich dokonania; 

 w przypadku ręcznego wprowadzania danych niektóre pola aplikacji powinny 

wypełniać się automatycznie (np. data) lub powinny mieć ograniczony wybór (lista 

rozwijalna); 

 powinna być możliwość wydruku zaznaczonych obszarów lub wybranych zakresów 

danych; 

 powinna być możliwość eksportu zaznaczonych obszarów lub zakresów danych  

do arkusza kalkulacyjnego (Excel); 

 wyszukiwanie danych zawartych w bazie za pomocą filtrowania po kolumnach/ 

wierszach (konkretna kategoria); 

 wyszukiwanie danych zawartych w bazie za pomocą słów kluczowych; 

 generowanie raportów (wykresy, tabele itp.) na podstawie wybranych danych; 



 
 powinna być możliwość eksportu i skopiowania wygenerowanych w aplikacji 

wykresów lub tabel do plików Office (Power Point, Word itp.); 

 możliwości analityczne aplikacji powinny być dostępne dla poszczególnych 

użytkowników w zakresie ich własnych danych (dany podmiot widzi tylko dane 

wprowadzone przez siebie; UTK widzi i może przetwarzać wszystkie informacje); 

 możliwość edycji wprowadzonych danych przez autoryzowanych użytkowników 

z UTK; 

 niektóre dane, w przypadku dokonania ich zmiany, powinny być przez system 

automatycznie wyróżniane (np. zmiana kategorii zdarzenia); 

 podczas interaktywnego wypełniania protokołów ustaleń końcowych użytkownik 

automatycznie wypełnia pola przewidziane w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych; 

 możliwość elektronicznego  przekazywania dokumentów z poziomu aplikacji  

do właściwych organów i służb, np. e-mail, fax, itp.; 

 wszelkie dane wprowadzone do bazy mogą być poddane analizie, niezależnie od tego 

czy są przewidziane w polach Rejestru Zdarzeń Kolejowych. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

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

do zaproszenie ofertowego. 

4.2 Ofertę mogą składać wyłącznie WYKONAWCY niepowiązani 

z ZAMAWIAJĄCYM osobowo i kapitałowo. 

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

4.4 Ofertę mogą składać WYKONAWCY wykazujący się doświadczeniem wykonania 

w ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert, podobnych zamówień,  

tj. aplikacji internetowych o funkcjonalności analitycznej lub analiz w zakresie 

bezpieczeństwa transportu kolejowego. Aplikacje powinny być dostępne  

za pośrednictwem dowolnej przeglądarki oraz zawierać algorytm pozwalający  

na dokładną analizę gromadzonych danych. Aplikacje powinny posiadać 

funkcjonalność polegającą na możliwości wypełniania dokumentacji online oraz 

przekazywania jej do poszczególnych instytucji. Aplikacje powinny umożliwiać 

generowanie i edytowanie raportów na podstawie wybranych danych. Analizy 

powinny dotyczyć zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego, 

zarówno w obszarze polskiego jak i europejskiego rynku kolejowego.  

Na potwierdzenie spełnienia warunku WYKONAWCA przedstawi listę 
zrealizowanych zamówień zawierającą daty wykonania, tytuły aplikacji lub analiz, 

ich funkcjonalności, wartość zamówienia w PLN, podmioty na rzecz których 

wykonano aplikacje lub analizy oraz informację czy zostały wykonane lub  

są wykonywane należycie (czy aplikacje lub analizy były odebrane bez uwag/ 

z uwagami).  

4.5 Ofertę mogą składać WYKONAWCY dysponujący potencjałem kadrowym 

niezbędnym do wykonania zamówienia. WYKONAWCA załączy do oferty wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 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. 



 
4.6 WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.7 Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę wynagrodzenia za realizację 

powyższego przedmiotu zamówienia (wyraźne wskazanie zarówno ceny netto oraz 

brutto). 

4.8 Oferta powinna zawierać określenie ewentualnego przewidywanego harmonogramu 

realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 2. 

4.9 Wraz z ofertą należy przesłać podpisane przez WYKONAWCĘ lub osobę 

upoważnioną do jego reprezentacji „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY” stanowiące 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

4.10 Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

4.11 Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

WYKONAWCY. 

4.12 Zamawiający wymaga by podmiot ubiegający się o realizacje zamówienia  

w miesiącu poprzedzającym złożenie oferty tj. marcu 2016 r. osiągał wskaźnik 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na poziomie > 50%. 

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

5.1 Kryteriami oceny ofert będą łącznie doświadczenie WYKONAWCY oraz cena brutto 

oferty: 

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. 

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

a) CENA – waga 80% /punktacja 0-80/ 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

Cena zostanie wyliczona na podstawie niniejszego wzoru: 

                                                     najniższa cena ofertowa brutto  

Cena = ---------------------------------------------- x 80 pkt 

cena brutto oferty badanej 

 

b) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – waga 20% /punktacja 0-20/ 

 w zakresie przygotowywania aplikacji – 20% /punktacja 0-20/ 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem: (liczba udokumentowanych usług/ największa 

liczba udokumentowanych usług spośród złożonych ofert) x 20,  

gdzie: 

liczba udokumentowanych usług – liczba udokumentowanych (np. poświadczenia, referencje, 

zawarte umowy wraz z oświadczeniami o ich realizacji, itp.) usług wykonania aplikacji 

internetowych o funkcjonalności analitycznej zgodnie z opisem w pkt 4.4 

Maksymalna liczba referencji podlegających punktacji = 5 



 
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. 

W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców  

w postępowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień  

co do treści złożonej oferty. 

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

6.1 Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

6.2 Oferta musi zostać złożona przed upływem terminu składania ofert. 

6.3 Ofertę podpisaną, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy 

złożyć w terminie do 14 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy UTK ,  

tj:  

od poniedziałku do piątku 8:15 – 16:15., pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 134, 

02-305 Warszawa z dopiskiem „oferta na aplikację zdarzenia kolejowe” lub mailowo 

na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. 

6.4 Do oferty należy dołączyć: 

a) 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, 

b) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

c) opis doświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.4 zaproszenia 

ofertowego, 

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, 

e) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.3 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia 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. 

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl


 
 

8. Kontakt w sprawie zamówienia 

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

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie Wykonawcy 

mailto:dn_utk@utk.gov.pl

