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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 20.04.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez podmioty sektora 
kolejowego oraz aktualizacji wymagań Instrukcji R-149 „Warunki techniczne naprawy 
i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych”. 

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: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi 
doradcze, analizy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 
3. Termin realizacji zamówienia: do 15.07.2016 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 wykonania w latach 2013-

2016 co najmniej 3 dokumentów analiz/ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, zagadnień związanych z dopuszczaniem do eksploatacji pojazdów kolejowych 
lub zagadnień związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Na potwierdzenie spełnienia 
warunku Wykonawca przedstawi listę zrealizowanych analiz/ekspertyz zawierającą daty 
wykonania, tytuł analizy/ekspertyzy, podmiot na rzecz którego wykonano opracowanie. Wzór 
listy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

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. 

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 złożonej oferty oraz dotychczasowe 

doświadczenie wykonawcy w zakresie wskazanym w części III niniejszego zapytania 
ofertowego. 

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: 

 
W = (5 x ((ΣXw – Xo) / ΣXw) + 5 x (Yo / ΣYw))*H 
 
gdzie: 
Xo – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez danego oferenta 
ΣXw – oznacza zsumowane ceny brutto wszystkich nadesłanych ofert 
ΣYw – oznacza sumę współczynników 𝑌𝑌o poszczególnych oferentów 
Yo – oznacza współczynnik liczby zgłoszonych projektów, obliczony wg założenia: 
 
Yo = Po, dla wartości Po <10;  
Yo = 10, dla wartości Po ≥10 
Po – oznacza wskazaną w Ofercie liczbę projektów przedstawionych przez danego oferenta na 
podstawie listy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Zgłoszenie projektów w ilości większej niż 10 pozostaje irrelewantne dla wskaźnika „W” 
oferenta 
 
„5” – oznacza wagę przyporządkowaną kryterium (50 %) 
„x” – znak mnożenia 
„/” – znak dzielenia 
„H” – liczba punktów przyznana za przedłożony przez Oferenta proponowany zakres 
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 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. 

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

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 28.04.2016 r. w godzinach pracy UTK. Decyduje data 
wpływu do urzędu. 

5. Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: magdalena.sikora@utk.gov.pl  
6. 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. 

mailto:magdalena.sikora@utk.gov.pl


 

 

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. Pani Emilia Ejdys, tel.: (22) 749-14-37, e-mail: emilia.ejdys@utk.gov.pl lub Pani Renata 
Piętka, tel. (22) 749-15-61, e-mail: renata.pietka@utk.gov.pl, Wydział Systemów Zarządzania 
i Monitorowania, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego UTK. 
 

mailto:emilia.ejdys@utk.gov.pl
mailto:renata.pietka@utk.gov.pl


 

 

Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez 
podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań instrukcji R-149 „Warunki techniczne 
naprawy i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych”. 

2. Celem ekspertyzy jest uzyskanie opinii na temat aktualności wytycznych zawartych w instrukcji 
R-149 oraz możliwości dostosowania ich do obecnie obowiązujących norm oraz uzupełnienia o nowe 
doświadczenia nabyte w trakcie wieloletniej eksploatacji sprzęgów w zespołach trakcyjnych serii 
EN57. 

3. Zakres opracowania: 

a) wskazanie europejskich i krajowych wymagań prawnych (przepisy prawne, normy, wytyczne, 
rekomendacje) dotyczące naprawy i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów 
międzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 

b) weryfikacja zapisów instrukcji R-149 „Warunki techniczne naprawy i odbioru sprzęgów 
scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” na 
podstawie badań i prób zaproponowanych i przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz 
w przypadku takiej konieczności, opracowanie propozycji zmian zapisów instrukcji R-149 
w oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań i prób,  

c) opracowanie propozycji zapisów instrukcji R-149 rozszerzających jej zakres o kwestie 
utrzymania, regeneracji oraz modernizacji sprzęgów scharfenberga i sprzęgów 
międzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych stosowanych w taborze serii EN57, 

d) określeniem minimalnych wymagań w zakresie kwalifikacji personelu wykonującego badania 
oraz wyposażenia stanowisk badawczych przeznaczonych do wykonywania badań 
wytrzymałościowych sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych stosowanych w taborze serii EN57,  

e) opracowanie propozycji wymagań/zagadnień z zakresu utrzymania, naprawy, modernizacji 
i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych stosowanych w taborze serii EN57, które podmiot rynkowy powinien wziąć pod 
uwagę przy opracowywaniu lub zmianie dokumentacji systemu utrzymania. 

4. W trakcie opracowywania ekspertyzy Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym 
w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów technicznych i/lub kontaktów e-mailowych. Wersje 
robocze ekspertyzy będą przesłane przez Wykonawcę do Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Wersje robocze będą przekazywane w formie edytowalnej w terminach uzgodnionych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tekstów, żądania poprawy lub opracowania tekstu od 
nowa oraz weryfikacji elementów graficznych zawartych w ekspertyzie. 

6. Opracowany dokument należy dostarczyć Zamawiającemu w formie i szacie graficznej nadającej się 
do wykorzystania wewnętrznego w UTK, oraz w formie, która po modyfikacjach umożliwi 
publikację. Dokument należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF i edytowalnym 
formacie DOC, na nośniku elektronicznym. 

7. Wykonawca oznakuje dokument ekspertyzy zgodnie z wymaganiami w zakresie informacji i promocji 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wymogi i materiały dotyczące oznakowania 
można znaleźć na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-
promocji-i-oznakowania-projektow/  

8. 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 

https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/


 

 

autorskich, wykorzystania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na wszelkich polach 
eksploatacji zostaną zawarte w umowie. 



 

 

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 ……….2016 na: Wykonanie ekspertyzy w zakresie 
praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań 
instrukcji R-149 „Warunki techniczne naprawy i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów 
międzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, oferuję wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w Zapytaniu ofertowym za cenę łączną:  
Brutto PLN:  
Netto PLN:  
VAT 23% PLN:  

 
Jednocześnie, w związku z warunkiem wykazania doświadczenia wykonania w latach 2013-2016 co 
najmniej 3 dokumentów analiz/ekspertyz rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, zagadnień związanych z dopuszczaniem do eksploatacji pojazdów kolejowych lub 
zagadnień związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych deklaruję wykonanie ………….. szt. 
dokumentów analiz/ekspertyz, zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

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 zdobyliśmy 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 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. 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. 



 

 

 
 
Załączniki: 

1. 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, 

2. lista zrealizowanych analiz/ekspertyz zawierająca daty wykonania, tytuł analizy/ekspertyzy, 
podmiot na rzecz którego wykonano opracowanie, przedstawiona na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

3. 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, 

4. plan opracowania dokumentu. 
 
 
 
 
 
 

……………………...………………… ……………………...………………… 
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 



 

 

Załącznik 3 

Do zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy w zakresie praktycznego stosowania przez 
podmioty sektora kolejowego oraz aktualizacji wymagań Instrukcji R-149 „Warunki techniczne 
naprawy i odbioru sprzęgów scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych”. 

Lista zrealizowanych w latach 2013-2016 dokumentów analiz/ekspertyz w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zagadnień związanych z dopuszczaniem do eksploatacji 
pojazdów kolejowych lub zagadnień związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. 

 

l.p. Data wykonania Tytuł analizy/ekspertyzy Podmiot na rzecz którego 
wykonano opracowanie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

 

……………………...………………… ……………………...………………… 
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 

*) W przypadku konieczności przedstawienia większej liczby dokumentów prosimy o odpowiednie przedłużenie tabeli 


