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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na: Wykonanie ekspertyzy 

dotyczącej dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami 

oraz ograniczoną możliwością poruszania się oraz opracowanie i wydrukowanie 

podręcznika/biuletynu na podstawie przygotowanej ekspertyzy. 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134. 

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT. 

3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 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. Przedmiotem zamówienia jest:  

2.1 Opracowanie ekspertyzy w formie 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. 

Ekspertyza powinna przewidywać również rozwiązania dla rowerzystów oraz pasażerów  

z bagażem. 

Ekspertyza powinna dotyczyć 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 uwzględnienie 

pojęcia „racjonalnego usprawnienia” (por. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych). 

2.2 Opracowanie biuletynu/podręcznika zgodnego swoim zakresem i treścią z przygotowaną 

ekspertyzą, oraz wydrukowanie i dostarczenie go Zamawiającemu w ilości sztuk, która zostanie 

określona przez Zamawiającego na etapie umowy, w minimalnej ilości 20 sztuk. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 



 

 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

4.1 w części 2.1.: w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 

14 grudnia 2016 r.  

4.2 w części 2.2.: w terminie 7 dni od dnia odbioru etapu trzeciego realizacji zamówienia, o którym 

mowa w pkt 5, nie później niż do dnia 21 grudnia 2016 r.  

Uwaga! Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny 

ofert. 

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1, Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia konsultacji z zespołem opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Urzędu Transportu 

Kolejowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się (za pośrednictwem przedstawiciela 

Zamawiającego). Jednocześnie wersja robocza ekspertyzy powinna zostać przedstawiona do konsultacji 

społecznych, zorganizowanych poprzez przygotowanie przez Wnioskodawcę dokumentu (w wersji pdf 

lub doc) do zamieszczenia na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.  

W ramach realizacji zamówienia Ekspertyza powinna zostać zrealizowana w trzech etapach, na których 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kolejno: 

 etap pierwszy: proponowany spis rozdziałów – w terminie 5 dni od podpisania Umowy, 

 etap drugi: wersję roboczą dokumentu – do 30 listopada 2016 r., 

 etap trzeci: wersję końcową dokumentu (po odniesieniu się do uwag zgłoszonych przez zespół 

opiniodawczo-doradczy i po zakończonych konsultacjach społecznych) – do 14 grudnia 2016 r. 

Warunkiem akceptacji całego zamówienia jest uzyskanie pozytywnej opinii z każdego z ww. etapu.  

6. W ekspertyzie wymagane będzie uwzględnienie niżej wymienionych 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 późń. 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 ISO23599:2012: 

 karta UIC nr 413.  



 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 

1.1. nie jest powiązany z UTK osobowo. 

1.2. nie jest w likwidacji lub w stanie upadłości. 

1.3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 

 3 (trzy) usługi projektowania przestrzeni publicznej lub budynków użyteczności publicznej 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami 

o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 PLN brutto  

lub 

 5 (pięć) audytów dostępności architektonicznej obiektów dworcowych lub centrów 

przesiadkowych (jednocześnie terenów sąsiadujących z dworcem, budynku, dojść do peronów, 

peronów) pod kątem minimum 3 największych grup osób z niepełnosprawnością: 

niepełnosprawności ruchu, wzroku oraz słuchu, o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 PLN 

brutto. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług 

zawierający termin realizacji usługi, opis projektu/audytu, wartość zamówienia w PLN oraz nazwę 

podmiotu zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty. 

1.4. dysponuje osobami przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, którzy posiadają niżej 

wymienione doświadczenie. 

Zespół Wykonawcy powinien składać się z Kierownika zespołu oraz z członków zespołu. Osoby 

wchodzące w skład zespół dedykowanego do realizacji zamówienia powinny posiadać 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  

w tym: 

1.4.1. Kierownik zespołu: 

Zespołem powinna kierować osoba z doświadczeniem w realizacji: 

 przynajmniej trzech projektów obejmujących projektowanie przestrzeni publicznej lub 

budynków użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób  

z niepełnosprawnościami  

lub  

 przynajmniej pięciu audytów różnych budynków (lub przestrzeni publicznych) pod kątem 

dostępności dla osób z niepełnosprawnością. 

1.4.2. Zespół, w którego skład powinny wchodzić osoby, które spełniają następujące wymagania: 

 przynajmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać dyplom ukończenia studiów 

na wydziale budownictwa lub architektury, z uzyskanym tytułem przynajmniej mgr. inż.  

i posiadać uprawnieniami w zakresie projektowania, a także wykazać doświadczenie  

w realizacji przynajmniej trzech projektów w ciągu ostatnich 3 lat; 

 przynajmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać doświadczenie  

w projektowaniu pasażerskiej infrastruktury kolejowej, a także wykazać doświadczenie 

w realizacji przynajmniej trzech projektów w ciągu ostatnich 3 lat; 

 przynajmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać doświadczenie  

w projektowaniu infrastruktury (budynków lub przestrzeni publicznej) dla osób  

z niepełnosprawnością, a także wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej pięciu 

projektów w ciągu ostatnich 3 lat. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 



 

 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. W przypadku wątpliwości co do informacji składanych przez Wykonawców w postępowaniu, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnień co do treści zawartych w przedłożonej 

ofercie. 

7. Ocena spełnienia 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.  

8. Szczegółowe zasady współpracy z Wykonawcą zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1) 

 

IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i Wykonawcy 

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

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

2.1 Cena – waga 70%, 

- w tym cena za wykonanie ekspertyzy, o której mowa w pkt. 2.1 – 60% 

- w tym cena za wydrukowanie podręcznika/biuletyny, o którym mowa w pkt 2.2 – 10% 

2.1.1 Cena za wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostępności kolejowych obiektów obsługi 

podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się 

oraz za opracowanie podręcznika/biuletynu na podstawie przygotowanej ekspertyzy. 

Cenę 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 przy złożeniu oferty. 

 

Liczba punktów w kryterium cena za ekspertyzę =
najniższa cena oferty brutto

cena brutto badanej oferty
 x 60 

2.1.2 Cena za wydrukowanie podręcznika/biuletynu na podstawie przygotowanej ekspertyzy: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w formularzu ofertowym podania ceny za wydruk 

20 egzemplarzy. Ostateczna liczba egzemplarzy, która zostanie zamówiona przez 

Zamawiającego będzie stanowiła wielokrotność 20 egzemplarzy. W ten sposób  

w zależności od ostatecznych potrzeb Zamawiającego możliwe będzie oszacowanie 

wielkości i wartości zamówienia. Ostateczna liczba egzemplarzy, która ma zostać 

wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu zostanie przekazana Wykonawcy na etapie 

podpisania umowy. 

Cenę za wydruk 20 szt. 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 przy 

złożeniu oferty. 

 

Liczba punktów w kryterium cena za wydruk =
najniższa cena oferty brutto

cena brutto badanej oferty
 x 10 

   



 

 

 

 

W kryterium cena ostateczna liczba punktów zostanie policzona wg wzoru: 

Liczba punktów 

w kryterium cena  
= 

liczba punków 

w kryterium cena 

za ekspertyzę 

+ 
liczba punktów w kryterium 

cena za wydruk 

 

Zamawiający może otrzymać maksymalnie 70 pkt w kryterium Cena. 

 

2.2 Ocena merytoryczna próbnego rozdziału – waga 20% 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania rozdziału dotyczącego schodów, 

która zostanie oceniona pod katem 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 punktowej kryterium: 

2.3 Czas realizacji zamówienia – waga 10% 

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

 

Liczba punktów w kryt. czas realizacji zamówienia =
(czas max) − (czas oferowany)

(czas max) − (czas min)
 x 10  

Gdzie: 

 czas max oznacza maksymalny czas realizacji zamówienia w dniach, określony w pkt 4.1 

zapytania, 

 czas oferowany oznacza oferowany czas realizacji zamówienia w dniach, 

 czas min oznacza minimalny czas realizacji zamówienia w dniach. 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

uzyska najwyższą liczę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Zamawiający może otrzymać maksymalnie 10 pkt w  kryterium czas realizacji zamówienia. 

3. Łącznie Wykonawca w kryterium:  

 cena,  

 ocena merytoryczna próbnego rozdziału  

 czas realizacji zamówienia  

może uzyskać 100 punktów. 

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym (według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2). 

2. Do oferty należy dołączyć: 



 

 

 

2.1 Plan ekspertyzy, opracowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w pkt 2  

Załącznika nr 1. 

2.2 Wykaz zrealizowanych usług, o których mowa w pkt III.7 zapytania ofertowego. 

2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, o których mowa w pkt III.7 wraz 

z CV potwierdzającym posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumenty te powinny zawierać klauzule 

zezwalające na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania. 

2.4 Koncepcję wykonania rozdziału dotyczącego schodów, która zostanie oceniona pod kątem 

merytorycznym przez zespół opiniodawczo-doradczy. 

2.5 Do oferty powinien być załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 

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.  

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2016 r. do godz. 16:15. Decyduje data wpływu 

do urzędu. 

5. Ofertę można złożyć wysyłając zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail: 

zamówieniapubliczne@utk.gov.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Transportu Kolejowego,  

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (XII piętro) z dopiskiem „Oferta na wykonanie ekspertyzy 

dotyczącej dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz 

ograniczoną możliwością poruszania się”. 

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 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.: +48 22 749 15 63, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl, 

2. Katarzyna Kołowska-Grnyo, tel.: +48 22 749 13 69, e-mail: katarzyna.kolowska@utk.gov.pl  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wzór formularza ofertowego. 

3. Lista zrealizowanych projektów/audytów, o których mowa w punkcie  9  zapytania ofertowego. 

4. Wykaz osób dedykowanych do realizacji zadania. 
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