
 
 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Informacje ogólne:  

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, 
zaprasza do złożenia oferty, której celem jest opracowanie wytycznych dotyczących dostępności 
kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną 
możliwością poruszania się. 

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Urząd Transportu Kolejowego  

02-305 Warszawa  

Al. Jerozolimskie 134  

e-mail: utk@utk.gov.pl 

tel.: 22 749-14-00 

 

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu: 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zamówieniapubliczne@utk.gov.pl lub faksu - 22 749-14-01.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: Paweł Rafalski (tel. 22 749 15 44).  

 

4. Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
kwoty 30.000 euro (art. 4, pkt 8). 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie wytycznych dotyczących dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób  
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się (por. Rozporządzenie Komisji 
(UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się), zwanych dalej „Wytycznymi”. Wytyczne powinny 
przewidywać również rozwiązania dla rowerzystów oraz pasażerów z bagażem. 

Wytyczne będą dotyczyły stacji kolejowych oraz sąsiadujących z nimi obiektów (m.in. dworców 
kolejowych, przystanków innych środków transportu, parkingów) i obszarów (w szczególności 
łączących ciągów komunikacyjnych) w kontekście tworzenia przestrzeni dostępnych dla 
użytkowników.  

Konieczne jest określenie stosowania wyjątków w przypadku występowania trudności 
np. technicznych, wynikających z zabytkowego charakteru budynku. Wskazane jest 
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uwzględnienie pojęcia „racjonalnego usprawnienia” (por. Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych). 

Wytyczne powinny obejmować następujące zagadnienia: 

5.1 Część wstępna: 

− zakres stosowania wytycznych; 

− odwołanie do pojęcia projektowania uniwersalnego; 

− przepisy obowiązujące w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych oraz 
innych obiektów transportowych dla osób z niepełnosprawnością oraz z ograniczoną 
możliwością poruszania się; 

− wykaz pojęć stosowanych w wytycznych. 

5.2 Ogólne założenia komunikacyjne 

Ogólne zasady dotyczące:  

− projektowania funkcjonalnego dworca, a w szczególności: zasady kształtowania układu 
przestrzenno-funkcjonalnego, charakteru przestrzeni centralnej, zasady informacji, oświetlenia 
i kolorystyki wnętrz; 

− projektowania multimodalnych centrów przesiadkowych; 

− projektowania funkcjonalnego parkingu i miejsc postojowych; 

− projektowania ciągów pieszych. 

5.3 Trasa wolna od przeszkód 

Definicja i ogólne zasady prowadzenia trasy wolnej od przeszkód. Dalsze wytyczne powinny 
zostać stworzone w kontekście trasy wolnej od przeszkód. Jeżeli będzie to możliwe, należy 
wskazać również zalecane parametry dla danego elementu położonego poza trasą wolną 
od przeszkód. 

5.4 Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:  

− minimalna liczba miejsc; 

− położenie; 

− parametry wielkościowe; 

− oznakowanie; 

− dostępność stanowisk do poboru opłat; 

− połączenie z ciągiem komunikacyjnym; 

− miejsca dedykowane innym grupom (np. osobom z dziećmi). 

5.5 Parametry przestrzeni komunikacyjnej: 

a) zewnętrznej: 

− wymagania dla obszarów zewnętrznych, sąsiadujących z budynkiem dworca, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania z istotnymi naziemnymi, 
podziemnymi lub nadziemnymi przejściami dla pieszych, przystankami transportu 
publicznego, stanowiskami postoju taksówek, miejscami parkingowymi; 

− parametry ciągów pieszych (m.in. szerokość, skrajnia, nawierzchnie); 



 
 

− ogólne zasady rozmieszczenia małej architektury; 

− parametry przejść dla pieszych; 

− stosowanie stref współdzielonych (ang. shared space). 

b) wewnętrznej: 

− wymagania dla przestrzeni komunikacyjnych wewnątrz budynku, na dojściach 
do peronów, w tym w zakresie tuneli, przejść podziemnych, nadziemnych oraz przejść 
przez tory; 

− parametry ciągów pieszych (m.in. szerokość, skrajnia, nawierzchnie); 

− ogólne zasady rozmieszczenia umeblowania i wyposażenia dworca; 

− kolorystyka i materiały wykończeniowe. 

5.6 Wejścia do obiektu: 

− lokalizowanie wejść dostępnych; 

− warianty wejść dostępnych (m.in. dostęp z poziomu terenu, rozwiązania stałe oraz urządzenia 
techniczne); 

− parametry drzwi (określone dla różnych rodzajów drzwi i różnego sposobu otwierania); 

− parametry przedsionków; 

− zasady wskazywania drogi od wejścia niedostępnego dla wybranych grup użytkowników 
do wejścia dostępnego. 

5.7 Ogólne zasady projektowania zmian poziomów i komunikacji pomiędzy kondygnacjami: 

− określenie zasad stosowania poszczególnych rozwiązań;  

− wskazanie preferowanych rozwiązań w zależności od różnicy wysokości i natężenia ruchu. 

5.8 Schody: 

− parametry wielkościowe schodów; 

− parametry spoczników; 

− poręcze (wysokości oraz przekroje i wysunięcia); 

− oznakowanie wizualne i dotykowe; 

− eliminowanie miejsc niebezpiecznych w bezpośrednim sąsiedztwie schodów; 

− oznakowanie przestrzeni podschodowej. 

5.9 Pochylnie: 

− parametry pochylni; 

− rekomendowane nachylenie; 

− parametry spoczników; 

− poręcze (wysokości oraz przekroje i wysunięcia); 

− oznakowanie wizualne i dotykowe. 

5.10 Dźwigi osobowe: 



 
 

− dostęp do dźwigów; 

− parametry wielkościowe kabiny (określenie zasad dla różnego położenia wejść do kabiny); 

− parametry wejścia; 

− inne parametry kabiny; 

− parametry paneli sterujących i rozmieszczenie przycisków; 

− informacja wizualna, dotykowa i dźwiękowa; 

− komunikaty głosowe; 

− wytyczne dla stosowania podnośników w przypadku braku możliwości; 

− platformy pionowego i ukośnego podnoszenia. 

5.11 Drzwi wewnętrzne: 

− parametry z uwzględnieniem różnych rodzajów i różnego sposobu otwierania drzwi; 

− oznaczenia kontrastowe i informacyjne. 

5.12 Toalety i inne pomieszczenia sanitarne: 

a) toalety dla osób z niepełnosprawnością: 

− wejścia (parametry wielkościowe, zamek, pobór opłat); 

− uruchamianie światła; 

− parametry pola manewrowego; 

− sposób doboru i rozmieszczenia wyposażenia toalety; 

− parametry i rozmieszczenie poręczy; 

− systemy wzywania pomocy. 

b) łazienki – umieszczenie umywalek, wyposażenie; 

c) przewijaki dla niemowląt; 

d) pomieszczenia do karmienia dzieci. 

5.13 Oświetlenie i instalacja elektryczna: 

− w zakresie wynikającym z polskich i europejskich przepisów dotyczących dostosowania 
dworców do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością oraz z ograniczoną możliwością 
poruszania się; 

− określenie wysokości montażu i parametrów włączników światła, kasowników biletów itp. 

5.14 Kasy / punkty informacyjne: 

− położenie; 

− parametry stanowisk z uwzględnieniem dla osób z niepełnosprawnością oraz z ograniczoną 
możliwością poruszania się; 

− rozwiązania dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących. 

5.15 Automaty (sprzedaż biletów, opłaty za parking, maszyny vendingowe): 

− położenie; 



 
 

− parametry automatów dostępnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób 
niskich; 

− zasady dostosowania automatów do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku; 

− zasady dostosowania automatów do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. 

5.16 Informacja: 

a) wizualna stała 

Wskazanie parametrów informacji wizualnej w zakresie wykraczającym poza standardy 
przyjęte przez zarządcę infrastruktury (m.in. wielkość znaków, oświetlenie znaków, 
materiały); dostępność dla osób z niepełnosprawnością. 

b) wizualna dynamiczna 

Wskazanie zasad wynikających z polskich i europejskich przepisów dotyczących dostępności 
dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnością oraz z ograniczoną możliwością 
poruszania się, w kontekście wytycznych zarządcy infrastruktury. 

c) dotykowa 

− zasady stosowania ścieżek dotykowych i pól uwagi; 

− parametry wielkościowe znaków; 

− parametry jakościowe oznakowania; 

− położenie pól uwagi względem przeszkód; 

− kolorystyka. 

d) dźwiękowa 

Wskazanie zasad wynikających z polskich i europejskich przepisów dotyczących dostępności 
dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnością oraz z ograniczoną możliwością 
poruszania się. 

e) sposoby informowania osób słabosłyszących i niesłyszących: 

− pętle indukcyjne przy kasach i w punkcie informacyjnym; 

− stacjonarna pętla indukcyjna w poczekalni (lub jej oznakowanej części); 

− możliwość przekazania informacji pisemnej na monitorach wielkoformatowych, w tym 
także informacji w języku migowym; 

− obniżone głośniki lub oznakowane strefy z pętlami indukcyjnymi na peronach; 

− możliwość porozumienia się za pomocą tłumacza języka migowego on-line w punkcie 
informacyjnym. 

5.17 Usługi i gastronomia 

Ogólne zalecenia dla najemców (parametry przestrzeni komunikacyjnej, dostępność kas, barów). 

− Zalecenia dla miejsc siedzących (parametry stolików i krzeseł). 

5.18 Poczekalnie 

Ogólne parametry poczekalni: położenie, dostępność miejsc siedzących. 



 
 

− Dostosowanie do konkretnych grup pasażerów (np. osoby niepełnosprawne ruchowo, rodzice 
z dziećmi, rowerzyści). 

5.19 Perony: 

− sposób dotarcia na perony; 

− parametry wielkościowe peronów; 

− zasady projektowania strefy bezpieczeństwa (wielkość, parametry znaków wizualnych 
i dotykowych); 

− projektowanie miejsc dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz ławek 
z uwzględnieniem potrzeb różnych grup użytkowników; 

− punkty informacyjne/SOS; 

− wytyczne dla miejsc oczekiwania siedzących i ewentualnie stojących (podpórki). 

5.20 Urządzenia ułatwiające wsiadanie do pociągu przez osoby z niepełnosprawnością ruchu: 

− rodzaje i parametry urządzeń. 

5.21 Infrastruktura rowerowa: 

− wymagania ogólne dla parkingów rowerowych jednopiętrowych; 

− wymiary stojaków pojedynczych; 

− wymiary dla stojaków podwójnych (piętrowych); 

− wymiary i sposób instalacji rynien do wprowadzania rowerów po schodach. 

5.22 Planowanie dostępności obiektów kolejowych w okresie prac remontowych.  

 

Możliwe jest przyjęcie innego podziału Wytycznych na rozdziały niż wskazano powyżej, po uprzedniej 
akceptacji Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

Wymagane będzie uwzględnienie m.in. następujących przepisów i norm: 

− Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, 
z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe projekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 



 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności 
odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej 
możliwości poruszania się; 

− norma ISO 21542:2011; 

− norma ISO 23599:2012; 

− karta UIC nr 413. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

6.1 Doświadczenie wykonawcy 

a) Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie: 

− projektowania przestrzeni publicznej lub budynków użyteczności publicznej 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami – 
co najmniej 3 zrealizowane projekty o wartości łącznej co najmniej 20000,00 zł brutto 
lub 

− przeprowadzeniem min. 5 audytów dostępności architektonicznej obiektów dworcowych 
lub centrów przesiadkowych (jednocześnie terenów sąsiadujących z dworcem, budynku, 
dojść do peronów, peronów) pod kątem min. 3 największych grup osób 
z niepełnosprawnością: niepełnosprawności ruchu, wzroku oraz słuchu, o wartości 
łącznej co najmniej 20000,00 zł brutto. 

b) Projekty powinny być wykonane w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. 

6.2 Zespół wykonawcy: 

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
posiadającymi wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania 
zamówienia, w tym: 

a) Kierownik zespołu: 

Zespołem powinna kierować osoba, która wykonała min. 3 zrealizowane projekty obejmujące 
projektowanie przestrzeni publicznej lub budynków użyteczności publicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami lub przeprowadziła 
min. 5 audytów różnych budynków (lub przestrzeni publicznych) pod kątem dostępności 
dla osób z niepełnosprawnością. 

b) W skład zespołu powinny wchodzić: 
− osoba z dyplomem ukończenia studiów na wydziale budownictwa lub  architektury, 

z tytułem przynajmniej mgr. inż. z uprawnieniami w zakresie projektowania (min. 
3 projekty); 

− osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu pasażerskiej infrastruktury kolejowej 
(min. 3 projekty); 

− osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu infrastruktury (budynków lub 
przestrzeni publicznej)  dla osób z niepełnosprawnością (min. 5 projektów). 

  Powyższe kategorie można łączyć. 



 
 

6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia 
– nie spełnia” w oparciu o wymagane w zapytaniu dokumenty, wykazy, oświadczenia. Z treści 
załączonych do formularza ofertowego dokumentów, wykazów, oświadczeń musi jednoznacznie 
wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane w zapytaniu ofertowym wymagania. 

 

7. Dodatkowe wymagania dla opracowania: 

a) Analiza obecnej sytuacji 

Celem analizy jest:  

− uogólnienie zebranych danych, w celu określenia występowania różnych typów dworców, 
sposobów komunikacji pomiędzy budynkami dworca a peronami itp.; 

− kontrola Wytycznych poprzez ogólną analizę możliwości ich zastosowania na wybranych 
dworcach oraz określenie koniecznych wyjątków. 

b) Współpraca z zespołem opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Urzędu Transportu 
Kolejowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

Wykonawca będzie współpracować przy tworzeniu dokumentu z członkami zespołu 
opiniodawczo-doradczego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego ds. osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się (Zarządzenie Nr P.21.2.2016 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Transportu Kolejowego zespołu 
opiniodawczo-doradczego do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się). Współpraca 
będzie polegać na bieżących konsultacjach przygotowywanego dokumentu.  

c) Konsultacje dokumentu 

Od Wykonawcy wymagane jest przeprowadzenie konsultacji z zespołem opiniodawczo-
doradczym przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego ds. osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się i uzyskanie pozytywnej opinii na 3 etapach procesu tworzenia dokumentu: 

1. Proponowany spis rozdziałów; 

2. Wersja robocza dokumentu; 

3. Wersja końcowa dokumentu (przed konsultacjami społecznymi). 

Wersja końcowa powinna zostać przedstawiona do konsultacji społecznych, zorganizowanych 
poprzez przygotowanie przez wnioskodawcę dokumentu (w wersji pdf lub doc) do zamieszczenia 
na stronie Urzędu Transportu Kolejowego celem zebrania uwag oraz ich rozpatrzenie w okresie 
2 tygodni od daty przekazania ich Wykonawcy. 

d) Wymagania graficzne dla opracowania 

Opracowanie powinno zostać przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej w plikach pdf 
oraz doc w formacie A4. Dodatkowo grafiki wykonane w formacie dvg lub innym edytowalnym 
ustalonym uprzednio z Zamawiającym.  

1. Rozdzielczość plików powinna umożliwiać wydruk w jakości 300 DPI. 

2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie grafik oraz zdjęć ilustrujących przykłady dobrych 
praktyk (przy zastrzeżeniu, że Wykonawca zagwarantuje, że ww. grafiki i zdjęcia nie będą 
obciążone jakimikolwiek prawami ani roszczeniami osób trzecich, w szczególności 
przysługującymi takim osobom osobistymi prawami autorskimi lub majątkowymi prawami 
autorskimi, prawami patentowymi, a rozporządzenie nie będzie naruszać tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub dóbr osobistych). 



 
 

e) Przeniesienie na rzecz UTK praw autorskich do opracowania 

Wykonawca z chwilą przyjęcia Wytycznych przez Zamawiającego przeniesie na Zamawiającego, 
w ramach wynagrodzenia, na zasadzie wyłączności, całość autorskich praw majątkowych, w tym 
praw zależnych do Wytycznych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących 
polach eksploatacji: 

− rozpowszechnianie Wytycznych przez Zamawiającego; 

− udostępnianie Wytycznych na stronach internetowych Zamawiającego; 

− utrwalanie Wytycznych poprzez zapisanie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności 
na dysku komputera oraz na innych niż dysk twardy nośnikach danych, w dowolnym 
formacie i systemie, za pomocą każdej techniki znanej obecnie i powstałej w przyszłości; 

− przekształcanie formy technicznej zapisu Wytycznych na inną formę, wszelkimi znanymi 
obecnie technikami i powstałymi w przyszłości, w szczególności poprzez digitalizację 
oraz poddawanie innym procesom technologicznym; 

− zwielokrotnianie Wytycznych poprzez tworzenie egzemplarzy utworów wszelkimi 
znanymi technikami; 

− wprowadzenie oryginału Wytycznych i egzemplarzy Wytycznych wytworzonych zgodnie 
z lit. c, d, e do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych; 

− każde inne niż opisane powyżej rozpowszechnianie i udostępnianie Wytycznych, 
w szczególności poprzez publiczne udostępnianie, wyświetlenie i wystawienie, w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

− wykorzystanie Wytycznych, w całości lub części, do celów informacyjnych. 

 

8. Termin wykonania zamówienia  

Maksymalnie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. UWAGA – termin 
realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym 
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 1). 

2) Do oferty należy dołączyć: 

− Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 

− Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1; 

− Wykaz referencji, o których mowa w pkt 6.1 zapytania ofertowego; 

− Wykaz osób będących uczestniczyć w realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 6.2, 
wraz z opisem potwierdzającym posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz, 
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

− Koncepcję wykonania rozdziału dotyczącego schodów, która zostanie oceniona pod kątem 
merytorycznym przez zespół opiniodawczo-doradczy. 



 
 

3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych  
w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy 
dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. 

 

10. Miejsce oraz termin składania oferty: 

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 9, należy złożyć 
w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.) lub przesłać 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl z dopiskiem „oferta na stworzenie wytycznych 
dotyczących dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób 
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się” do dnia 
26 sierpnia 2016 r. 

 

11. Inne postanowienia: 

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3) W przypadku wątpliwości co do ww. informacji składanych przez Wykonawców  
w postępowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień co do treści 
złożonej oferty. 

4) Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym 
warunki formalne. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

6) Termin ważności oferty: 30 dni. 

 

12. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty: 

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym. 

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

− cena – waga 70% 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik 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. 

             najniższa cena ofertowa brutto 

Cena= ---------------------------------------------- x 70 pkt 

               cena brutto oferty badanej 

− ocena merytoryczna próbnego rozdziału – waga 20% 

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl


 
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania rozdziału dotyczącego 
schodów, która zostanie oceniona pod kątem merytorycznym przez zespół opiniodawczo-
doradczy. Koncepcja zostanie oceniona pod kątem następujących kryteriów: 

− zgodność z przepisami z opisu przedmiotu zamówienia: 0-5 pkt; 

− kompletność opracowania: 0-8 pkt; 

− przejrzystość i wartość informacyjna elementów graficznych: 0-7 pkt.  

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 20 punktów. Sposób obliczenia wartości punktowej 
kryterium: 1%=1 pkt. 

− termin realizacji zamówienia – waga 10% 

Punktacja w ramach kryterium termin realizacji zamówienia zostanie przyznana zgodnie 
ze wzorem: 

                                                    Oferowany termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia = ---------------------------------------------------------- x 10 pkt 

Termin maksymalny realizacji zamówienia 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

13. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Lista zrealizowanych projektów/audytów o których mowa w punkcie 6.1 
zapytania ofertowego „doświadczenie wykonawcy” 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, o których mowa 
w pkt 6.2 zapytania ofertowego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 1 

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 r. na: „Opracowanie wytycznych dotyczących 
dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną 
możliwością poruszania się”, 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 w zakresie projektowania przestrzeni 
publicznej lub budynków użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości 
osób z niepełnosprawnościami (min. 3 zrealizowane projekty) lub przeprowadzeniem min. 5 audytów 
dostępności architektonicznej obiektów dworcowych lub centrów przesiadkowych (jednocześnie terenów 
sąsiadujących z dworcem, budynku, dojść do peronów, peronów) pod kątem min. 3 największych grup 
osób z niepełnosprawnością: niepełnosprawności ruchu, wzroku oraz słuchu. Deklaruję wykonanie 
………….. szt. zrealizowanych projektów/audytów, o których mowa powyżej, zgodnie z listą stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że: 
1. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania 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 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, 

9. oferuję realizację zamówienia w terminie …. dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
Załączniki: 

1. dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert,  

2. oświadczenie o braku przeszkód natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie zamówienia, 

3. lista zrealizowanych projektów/audytów, o których mowa w punkcie 6 „doświadczenie 
wykonawcy” , przedstawiona na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

4. 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, 
przedstawiony na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

5. koncepcja wykonania rozdziału dotyczącego schodów. 
 
 
 
 
 
 

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

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
  



 
 
Załącznik nr 2 
 
Lista zrealizowanych projektów/audytów, o których mowa w punkcie 6.1 zapytania ofertowego 
„doświadczenie wykonawcy” 

Lp. Data wykonania  
(od – do) 

Tytuł projektu/audytu 
(z krótkim opisem 

projektu) 

Podmiot, na rzecz którego 
wykonano projekt/audyt 

Wartość 
realizowanej usługi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
 
 

……………………...………………… ……………………...………………… 
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 
  



 
 
Załącznik nr 3 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 zapytania 
ofertowego „zespół wykonawcy” 

Lp. Imię i nazwisko Zakres czynności 
wykonywanych  

w realizacji 
zamówienia 

Wykształcenie Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
 
 

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

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 


