
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zarząd 
ul Targowa 74, 03 734 Warszawa W P Ł Y N Ę Ł O PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
tal. + 48 22 473 20 02 ^ , rx«nr<-o 
fax + 48 22 473 28 38 U R Z Ą D T R A N S P O R T U K O L E J O W E G O 
www.plk-sa.pl 

2017 -07- 1 O 
NrRPW 
Ilość załączników i / ^ / / A ^ 

Nr ILK7a-5100-1/9/17 Warszawa, JJ.^. .07.2017 r. 
Dot.: pisma Nr DZTI-WI.070.10.2016.24.MS 

RPW/33694/2017 P 
Data:2017-07-10 

Pan Jan Siudecki 

Dyrektor Departamentu Zezwoleń 
Technicznych i Interoperacyjności 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

w związku z otrzymanym Pismem Nr DZTI-WI.070.10.2016.24.MS z dnia 24 maja 2017 r., 
uprzejmie dziękuję za konstruktywne uwagi do projektu nowelizacji Procedury SI\/IS-PW-17. 

Podstawowe uwagi te dotyczą jednoznacznego wyeliminowaniu obaw o jakiekolwiek 
dublowanie badań EiT wykonywanych w ramach wprowadzania do obrotu z badaniami 
związanymi z procesem dopuszczenia do stosowania na sieci PKP PLK S.A. Takie stanowisko 
jest całkowicie zgodne z naszymi intencjami, dlatego też wszystkie przekazane nam propozycje 
zmian w tym zakresie zostaną szczegółowo przeanalizowane w celu doprecyzowania treści 
procedury w sposób eliminujący wszelkie tego typu wątpliwości. 

Kolejną sprawą jest postawiony przez Państwa problem powtarzania oceny funkcjonalnej - na 
etapie PCI a oraz w ramach PC3. 
W procedurze, jak Państwo słusznie zauważacie, dla obszaru PCI a zastrzeżono, że jest to 
wstępna ocena funkcjonalna. Nie jest to zatem ocena wyczerpująca i nie może nią być na 
etapie, kiedy nie został jeszcze złożony formalny wniosek zawierający m.in. parametry EiT. 
W ramach PCI a dokonywana jest ocena funkcjonalna przede wszystkim pod kątem zasadności 
(technicznej i ekonomicznej w całym cyklu życia) stosowania i przydatności dla działalności 
Spółki. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku EiT ujętych w Wykazie stanowiącym 
załącznik nr 1 do Procedury, obszar ten jest pomijany. Dlatego to na etapie PC3 dokonuje się 
pełnej oceny funkcjonalnej EiT w celu zdefiniowania ewentualnych preferencji lub ograniczeń 
stosowania. 

Nasze wątpliwości budzi jedynie sugestia uprzedniego stanowienia pełnych wymagań Spółki 
wobec EiT. W przypadku podstawowych elementów powszechnie stosowanych na liniach 
kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A., takie dokumenty już funkcjonują w Spółce np. 
WTWiO dla szyn, podkładów strunobetonowych lub sukcesywnie są opracowywane np. WTWiO 
dla podkładów drewnianych. Dokumenty te są ogólnie dostępne na stronie internetowej Spółki. 
Nieco inaczej wygląda sprawa nowych, dotychczas niestosowanych EiT. Procedura PW-17 w 
swej istocie jest procesem rozpoznania cech produktu, które co do zasady na ogół nie mogą 
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być znane zarządcy infrastruktury. Wynikają one bowiem z ciągłych i bieżących badań i 
doświadczeń producentów z reguły nieupublicznionych, a w najlepszym przypadku jedynie 
częściowo i stronniczo deklarowanych w folderach i specyfikacjach marketingowych. W tej 
sytuacji uprzednie sformułowanie wymagań adekwatnych do odmian EiT jest niemożliwe. Poza 
tym sprzeczne by to było z ideą wdrażania postępu technicznego, gdyż coraz to doskonalsze 
rozwiązania i ulepszenia narażone byłyby na nieuwzględnienie w wymaganiach zarządcy 
formułowanych uprzednio. Tym samym jeden z celów procedury jakim jest wprowadzanie na 
sieć coraz lepszych produktów, uległby zatraceniu. Aspekt uwzględnienia produktu w 
wymaganiach zarządcy jest jednym z elementów jego rozpoznania ujętym w karcie procesu, 
której przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do Procedury (pkt 3.2. - czy dany EIT jest 
uwzględniony w instrukcjach i standardach Spółki). 

Przedstawiając powyższe informuję, że wszystkie przekazane przez Urząd Transportu 
Kolejowego uwagi traktujemy jako staranną i bezstronną analizę wykazującą wprawdzie 
wątpliwości interpretacyjne, ale nie kwestionującą zapisów Procedury. Wskazują one na 
konieczność przygotowanie następnej korekty tego dokumentu poprzez uzupełnienie lub 
doprecyzowanie treści, aby w maksymalnym stopniu wyeliminować zapisy budzące wszelkiego 
rodzaju wątpliwości. 

W załączeniu przekazujemy opracowaną przez niezależną kancelarię prawną Opinię Prawną 
dotyczącą Procedury SMS-PW-17. 

Opracowała: 
Elżbieta Olszewska, 
tel. +48 22 473 35 00 
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Warszawa dnia 8 czerwca 2017 r. 

OPINIA PRAWNA 

DOTYCZĄCA PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 

SMS-PW-17 „DOPUSZCZANIE ELEMENTÓW PODSYSTEMÓW I TECHNOLOGII 

PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA LINIACH KOLEJOWYCH 

ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE K O L E J O W E S.A." 

A. WSTĘP 

Niniejsza opinia sporządzona została na zlecenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

siedzibą w Warszawie (dalej: „PKP PLK") i jej przedmiotem jest analiza procedury Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem SMS-PW-17 ,J)opuszczanie elementów podsystemów i 

technologii przeznaczonycłi do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A." (dalej: „Procedura SMS-PW-IT' łub ,J*rocedura"). 

Celem opinii jest w przedstawienie analiz prawnych w zakresie: 

- argumentów prawnych w zakresie możliwości stosowania procedury SMS-PW-17 

„Dopuszczanie elementów podsystemów i tectmologii przeznaczonych do stosowania 

na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." w 

świetle aktów prawa krajowego i wspólnotowego (w szczególności ustawa o 

transporcie kolejowym, Dyrektywa Bezpieczeństwa oraz Rozporządzenia CSM), 

autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: „Prezes UTK"); 

- kwestii związanych z ochroną konkurencji i przepisami prawa zamówień publicznych; 

- analizy funkcjonowania analogicznych procedur w dwóch państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 
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Przygotowując niniejszą opinię przeanalizowano stan faktyczny przedstawiony przez 

Zamawiającego. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego nam w 

trakcie badania stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą opinię zastrzegają sobie prawo 

weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych im w 

momencie jego sporządzenia. Niniejszą opinię wydaje się do wiadomości i do użytku 

Zamawiającego. 

Opinia dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako 

obejmujące przez domniemanie inne, niewspomniane w niej kwestie. W niniejszej opinii 

zaprezentowano ocenę sporządzających dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy. 

B. ŹRÓDŁA PRAWA 

Przy sporządzaniu niniejszej opinii opierano się na następujących aktach prawnych: 

Prawo polskie 

[i] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 

78, poz. 483 ze zm.); dalej: „Konstytucja RP"; 

[ii] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1727 ze zm.); dalej: „Ustawa"; 

[ii i] ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

459); dalej: „KC»; 

(iv) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej: 

„PZP"; 

(v) ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 542 ze zm.); dalej: „Ustawa o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku"; 

(vi) ustawa z drua 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 229), dalej jako: „okiku"; 
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(vii) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 

dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów 

kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720); dalej: ,3ozporządzeDie ws. dopuszczenia 

do eksploatacji"; 

Prawo unijne 

(i) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: „TFUE" 

(ii) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz.U. UE L z dnia 13.07.2008 r.); dalej: „Rozporządzenie 

765/2008"; 

(iii) Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz 

dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 

kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz 

certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w zakresie t)ezpieczeństwa 

kolei) (DZ.U.UE L z dnia 30.04.2004 r. ze zm.); dalej: ,4>yrektywa 2004/49"; 

(iv) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) 

(Dz.U.UE L z dnia 18.07.2008 r. ze zm.); dalej: „Dyrektywa 2008/57"; 

(v) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17AVE (DZ.U.UE L z dnia 28.03.2014 r., ze zm.), dalej „Dyrektywa 

2014/25/UE" lub „Dyrektywa Sektorowa"; 
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(vi) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz.U.UE L z dnia 3.05.2013 ze zm.); 

dalej: „Rozporządzenie 402/2013"; 

(vii) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami w 

dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa 

(Dz-U.UE L z dnia 11.12.2010 r.); dalej: „Rozporządzenie 1169/2010"; 

(viii) decyzja Komisji Europejskiej nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE 

stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 4 

grudnia 2010 r.); dalej: „Decyzja 2010/713". 

C. STAN FAKTYCZNY NA T L E REGULACJI PRAWNYCH 

PKP PLK jest zarządcą infrastruktury posiadającym wydaną przez Prezesa UTK autoryzację 

bezpieczeństwa potwierdzającą akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie 

Umi Europejskiej (dalej: „UE") oraz regulacji przyjętych przez zarządcę w celu spełniania 

krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą 

kolejową zgodnie z Dyrektywą 2004/49 oraz właściwymi przepisami krajowymi. 

Wdrożony w PKP PLK System Zarządzania Bezpieczeństwem (dalej także: „System SMS" 

lub „SMS") został opisany w Księdze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP PLK 

(dalej: „Księga SMS"). Jedną z procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest 

Procedura SMS-PW-17, która uwzględnia wymagania normy PN-EN 50126 dotyczącej 

RAMS. W normie tej określono niezawodność, gotowość, dostępność i bezpieczeństwo 

(RAMS - z ang. reliability availiability maintainability and safety), jako proces oparty na 

cyklu życia systemu (z ang. system life-cycle). W tym procesie zdefiniowano poszczególne 

etapy systemu i procedury związane z zatwierdzaniem przed przejściem do następnego etapu 
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4) obszar certyfikacji ryzyk (PC3) - obejmujący szczegółową ocenę niezawodności, 

dostępności i podatności na utrzymanie wraz z wynikającymi z nich aspektami 

bezpieczeństwa, w rozumieniu przepisów odrębnych w sprawie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, oparty o analizy ryzyka; 

5) audyt jakościowy (PC4) - obejmujący ocenę jakościową elementów i technologii oraz 

producenta, oparty na zasadach zarządzania jakością; 

6) badania eksploatacyjne (PC5) - obejmujący potwierdzanie przydatności elementów i 

technologii podsystemu do dalszego użytkowania pod względem spełnienia założeń 

zidentyfikowanych w obszarach PCI do PC3; 

7) obszar użytkowania kontrolowanego (PC6) - obejmujący nadzór i kontrolę 

warunkowo dopuszczonych EiT, celem zapewnienia monitorowania właściwej jakości 

dostarcz^ych elementów oraz zachowywania deklarowanych przez dostawcę 

parametrów w trakcie użytkowania kontrolowanego. 

Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych niniejszą procedurą dla danego EiT są: 

1) Wydanie Dopuszczenia do stosowania EiT; 

2) Wpis do Rejestru elementów podsystemu i technologii dopuszczonych do stosowania. 

Jak wskazuje na to PKP PLK, celem Procedury nie jest podważanie wyników oceny 

zgodności dokonywanej na podstawie odnośnych przepisów prawa powszectmie 

obowiązującego, ale rozpoznanie produktu wyłącznie w zakresie nie uwzględnionym w 

badaniach w ramach wprowadzenia do obrotu jako takiego. Nie dochodzi więc tu do 

dublowania łjadań dokonywanych na potrzeby dopuszczenia do obrotu z badaniami 

dokonywanymi na potrzeby dopuszczenia do zastosowania na sieci kolejowej PKP PLK. W 

obszarze weryfikacji certyfikacji zasadniczej (PC2) nie dochodzi do niejako ponownego 

certyfikowania produktów już dopuszczonycli, ale jedynie sprawdzenia, czy produkty te 

zostały dopuszczone do obrotu w ramach certyfikacji zasadniczej i w jaki sposób 

dopuszczenie to nastąpiło. Posiadanie stosownych certyfikatów lub świadectw wynikających 

z prawa unijnego lub krajowego jest warunkiem koniecznym, aby dany produkt mógł być 

wprowadzony do obrotu, jednak sam fakt spełnienia wymagań zasadniczych nie jest 
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(specyfikacja wymagań, projektowanie, implementacja, itp.)'. Procedura SMS-PW-17 opisuje 

proces dopuszczenia wyrobów i technologii do stosowania na liniach kolejowych PKP PLK. 

Wynika z niej, że do stosowania na liniach kolejowych PKP PLK będą tylko takie wyroby i 

technologie, które spełniają wymogi zasadnicze dopuszczenia do obrotu zgodnie z odnośnymi 

przepisami prawa powszechne obowiązującego (system oceny zgodności), w tym 

dopuszczanie do zastosowania w systemach kolejowych (zgodnie z Dyrektywą 2008/57), ale 

także zostały dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych konkretnego zarządcy, t j . 

PKP PLK. 

Podstawowym celem Procedury jest umożliwienie zastosowania w podsystemach systemu 

kolei rozwiązań technicznych zapewniających jego bezpieczeństwo i efektywność z 

uwzględnieniem dostępnych zarządcy infi-astruktury zasobów obejmujących: finanse, środki 

produkcji, w tym technologie diagnostyczne, poziom kompetencji, procedury reakcji i innych 

działań w sytuacjach normalnych i nadzwyczajnych występujących w toku użytkowania 

danego rozwiązania. Cel ten będzie realizowany poprzez wydawanie przez PKP PLK 

dopuszczeń na zasadach opisanych Procedurą. Procedura obejmuje elementy podsystemów i 

technologie (zwane w treści Procedury „EiT"), których stosowanie może mieć bezpośredni 

łub pośredni wp ł )^ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub na bezpieczeństwo osób 

korzystających z usług kolei. 

W wewnętrznym systemie certyfikacji elementów i tecłmologii PKP PLK uwzględniającym 

wymagania krajowe oraz UE wyróżnia się następujące obszary certyfikacji: 

1) obszar certyfikacji funkcjonalnej (PCla) - obejmujący wstępną ocenę funkcjonalności 

pod względem potrzeb zarządcy infrastruktury; 

2) postępowanie z wnioskiem o dopuszczenie (PClb) - obejmujący złożenie i dalsze 

postępowanie z Wnioskiem; 

3) obszar weryfikacji certyfikacji zasadniczej (PC2) - określony przepisami odrębnymi, 

obejmujący procesy oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz innymi w 

rozumieniu przepisów odrębnych w sprawie systemu ocen zgodności; 

' por. A. Lewiński, T. Perzyński, A. Toruń, Tendencje rozwojowe systemów srk w ciągu ostatnicii lat [w:] 
Problemy Kolejnictwa - Zeszyt 153, wyd. Instytut Kolejnictwa 2011. 
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wystarczający dla podejmowania decyzji o zastosowaniu danego elementu podsystemu lub 

technologii na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK, Zarządca ten wymaga więc, 

aby dany element podsystemu lub technologia zostały sprawdzone także pod kątem 

możliwego i bezpiecznego stosowania na liniach kolejowych PKP PLK. Kluczowe są tu więc 

względy bezpieczeństwa, ale także względy funkcjonalno-użytkowe, jak kompatybilność z 

pozostałymi elementami linii kolejowych, czy względy niezawodności, dostępności i 

podatności na utrzymanie. 

Procedura uwzględnia także kwestie monitoringu EiT już dopuszczonych, celem sprawdzenia 

ich przydatności do dalszego bezpiecznego użytkowania. Wprowadza także wymogi kontroli 

jakościowej producentów dopuszczanych elementów podsystemów oraz wykonawców robót 

wykorzystujących dopuszczone technologie. 

Jak wynika z informacji przekazanych przez PKP PLK, wiele państw członkowskich UE, 

biorąc pod uwagę specyficzny charakter własnej sieci kolejowej (np. warunki klimatyczne, 

warunki utrzymania, wymagania techniczne), oprócz obowiązku spełnienia wymagań 

zasadniczych (warunkujących dopuszczenie do obrotu na terenie UE), określa dodatkowe 

wymagania celem dopuszczenia do stosowania na zarządzanych przez siebie liniach 

kolejowycłi, jak np. dodatkowe wymagania dla materiałów nawierzchniowych, w celu 

zapewnienia odpowiedniej trwałości i wytrzymałości w określonych warunkach pracy. 

Przykładami wskazywanymi przez PKP PLK w tym obszarze są Niemcy, Austria, Holandia, 

Łotwa, Litwa i Estonia. 

Dodatkowo, z informacji publikowanych na oficjalnych stronach internetowych zarządców 

infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii (Network Raił Infrastructure Limited z siedzibą 

w Londynie; www.networkrail.co.uk) oraz Francji (SNCF Etablissement Public a caractere 

Industriel et Commercial z siedzibą w Saint Denis; www.sncf.com) wynika wyraźnie, że 

zarządcy ci wdrożyli własne procedury akceptacji produktów dostarczanych celem użycia na 

zarządzanych przez nich liniach kolejowych. 
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D. ANALIZA PRAWNA 

1. Uwagi nstępne 

Przeprowadzona analiza prawna w pierwszej kolejności pozwala wskazać, że żadne przepisy 

prawa krajowego jak i unijnego nie wprowadzają zakazu stosowania przez zarządców 

infrastruktury kolejowej wewnętrznych regulacji w zakresie dopuszczania elementów 

podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych danego 

zarządcy. Kierując się jedną z podstawowych reguł demokratycznego państwa prawnego 

wynikającą już z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którą podmioty prawa prywatnego 

posiadają swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo 

jest dozwolone^, należy uznać, że co do zasady dopuszczalne jest stosowanie przez PKP PLK 

takich procedur wewnętrznych, jak Procedura SMS-PW-17. Każdy uczestnik obrotu 

gospodarczego, ma prawo wyboru tego jakie towary i usługi będzie nabywał na rynku. 

Ograniczenie takiej swobody kontraktowania, wynikającej także z art. 353' KC, musiałoby 

znajdować swoją wyraźną podstawę prawną. PKP PLK jest podmiotem prawa prywatnego -

spółką handlową, która korzysta z pełni praw właściwym takim jednostkom. 

Sporządzający opinię, mając na uwadze, że PKP PLK jest przedsiębiorcą działającym na 

rynku regulowanym szczególnymi przepisami dotyczącymi transportu kolejowego, 

posiadającym także dużą siła rynkową w rozumieniu przepisów antymonopolowych, 

będącym jednocześnie zamawiającym w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, 

poddadzą dalszej analizie, czy odnośne przepisy nie ograniczają swobody działalności PKP 

PLK aż tak dalece, aby zarządca ten nie był uprawniony do wyboru tylko takich elementów 

podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych, które 

uprzednio zostały przez niego dopuszczone, jako spełniające wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, czy 

zarządca infrastruktury kolejowej taki jak PKP PLK zmuszony jest nabywać wszystkie te 

produkty, które są po prostu dopuszczone do obrotu na terytorium UE, w tym elementy 

składników interoperacyjności tworzących interoperacyjny system kolei, które spehiiają 

^ por. post. NSA z 25.06.2008 r. II FSK. 569/07, wyr, NSA z 11.01.2010 r. I OSK 1453/09, wyr. MSA z. 
26.04.2016 r. II GSK 2514/14. opubl. CBOSA. 

Strona | 8 
Prof. Marek Wip.rzbowski i Partnerzy NIP 7010056371 00-640 Warszawa lei: 22 312 41 10, fa.\: 22 312 41 12 
Adwokaci 1 Radcowie Prawni KRS 0000274978 Mokotowska ISA lok. 17 e-mall: office^wierzbowskLcom 



iL Wierzbowski 
& P A R T N E R S 

zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei, czy też może - kierując 

się względami bezpieczeństwa i efektywności prowadzonej przez siebie działalności -

nabywać tylko takie, które uprzednio dopuści do stosowania na zarządzanej przez siebie sieci 

kolejowej. 

2. Możliwość stosowania Procedur}' SMS-PW-17 w świetle prawa krajowego i 

unijnego 

Zgodnie z przepisami prawa krajowego (art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy) oraz unijnego (zwłaszcza 

art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2004/49), zarządcy infirastruktury kolejowej i przewoźnicy tworzą 

systemy zarządzania bezpieczeństwem w celu zapewnienia, że system kolejowy zdolny 

spełniać wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST) jest zgodny z wymaganiami krajowych 

przepisów bezpieczeństwa i z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi w 

TSI (teclmiczne specyfikacje interoperacyjności), przy stosowaniu wspólnych metod oceny 

bezpieczeństwa (CSM). Zarządcy i przewoźnicy kolejowi tworzą systemy zarządzania 

bezpieczeństwem, tak aby systemy te: 

1) spełniały określone wymagania dostosowane do charakteru, rozmiaru i innych 

warunków prowadzonej działalności; 

2) zapewniały nadzór nad ryzykiem związanym z wprowadzeniem przez zarządców i 

przewoźników kolejowych nowych rozwiązań technicznych i tectmologicznych, 

łącznie z ryzykiem podwykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z 

utrzymaniem; 

3) uwzględniały ryzyko społeczne oraz ryzyko działalności osób trzecich. 

Z przepisów art. 17a ust. 1 i 2 Ustawy oraz art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2004/49, jak też z art. 5 

ust. 2 Rozporządzenia 402/2013 wynika wyraźnie, że zarządca infrastruktury kolejowej ma 

tworzyć system zarządzania bezpieczeństwem, który obejmuje także zarządzanie ryzykiem 

związanym z podwykonawcami oraz dostawcami materiałów i usług dostarczanych zarządcy 

infi-astruktury kolejowej. Zarządca ma gwarantować więc talue zarządzanie ryzyltiem 

powodowanym przez dostawców i usługodawców, w tym ich podwykonawców. W tym 
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celu w drodze porozumień umownych zarządca może wymagać uczestnictwa swoich 

dostawców i ushigodawców, w tym icli podwyltonawców, w procesie zarządzania 

ryzykiem. Innymi słowy, zarządca infiBStruktury ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby 

wszelkie dostarczane mu usługi i towary były weryfikowane pod kątem wdrożonych przez 

siebie procedur bezpieczeństwa. W tym celu zarządca może - oczywiście na gruncie 

stosunków cywilnoprawnych - wymagać od dostawców towarów i usług spełniania wszelkich 

wymogów bezpieczeństwa wynikających z wdrożonego przez zarządcę systemu zarządzania 

bezpieczeństwem. 

Procedura SMS-PW-17 jest niewątpliwie elementem całego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem (SMS) w PKP PLK, jest jedną z procedur ujętej w Księdze Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem (Księga SMS). Tak funkcjonujący SMS został 

zaakceptowany przez Prezesa UTIC, który decyzją z dnia 10 grudnia 2015 r. wydał 

autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120150007 dla zarządcy irtfrastruktury PKP PLK, która to 

autoryzacja ~ zgodnie z art. 18a ust. 2 Ustawy potwierdza akceptację systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, jak też potwierdza akceptację wewnętrznych regulacji w celu spełnienia 

przez zarządcę określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, 

eksploatacji i utrzymania infi^truktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego 

i sygnalizacji. 

Jak wskazał na to Prezes UTK w uzasadnieniu decyzji z 10 grudnia 2015 r., SMS wdrożony 

w PKP PLK zawiera wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w § 4 Rozporządzenia 

SMS, system ten został także należycie udokumentowany, zgodnie z wymaganiami § 2 

Rozporządzenia SMS. Jak wskazał na to sam Prezes UTK ,j)o wszechstronnej i szczegółowej 

analizie, Prezes UTK doszedł do wniosłm, że przyjęty przez Spółlcę system zarządzania 

bezpieczeństwem jest zgodny z ła-yteriami przejętymi w Rozporządzeniu 1169/2010. (...) 

Spółlca wdrożyła i realizuje w załcresie swojej działalności procedury Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem". Pod koniec s. 6 uzasadnienia decyzji Prezes UTK przywołał wprost 

Procedurę SMS-PW-17 uznając przy tym m.in., że SMS został w dostatecznym stopniu w 

PKP PLK wdrożony. Pozwoliło to Prezesowi UTK przedłużyć udzieloną PKP PLK 

autoryzację bezpieczeństwa zarządcy infrastruktury kolejowej. Wydając te decyzję Prezes 

UTK „miał także na uwadze ustanowienie w Spółce wewnętrznych regulacji (...) w celu 
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spełnienia przez zarządcę określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, 

eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego i 

sygnalizacji". 

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że Procedura SMS-PW-17, jako 

stanowiąca nieodłączny element wdrożonego w PKP PLK systemu SMS, była badana przez 

Prezesa UTK w toku postępowania o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa i została 

zaakceptowana przez Prezesa UTK jako zgodna z przepisami unijnymi oraz la'ajowynii 

w zakresie bezpieczeństwa kolei. 

Należy także zauważyć, że w myśl art. 4 ust. 3 Dyrektywy 2004/49, państwa członkowskie 

zapewniają, że odpowiedziahiość za bezpieczne funkcjonowanie systemu kolejowego i 

nadzór nad ryzykami z tym związanymi spoczywa na zarządcach infrastruktury i 

przedsiębiorstwach kolejowych, zobowiązując je do wdrożenia niezbędnych środków nadzoru 

ryzyka, kiedy to właściwe - we współpracy ze sobą, do zastosowania krajowych przepisów i 

standardów bezpieczeństwa oraz do ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem 

zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej, 

zgodnej z prawnymi wymogami państw członkowskich, każdy zarządca infrastruktury i 

przedsiębiorstwo kolejowe jest odpowiedzialne za swoją część systemu i za swoje bezpieczne 

funkcjonowanie, włączając dostawę materiałów i kontraktowanie usług - wobec klientów, 

użytkowników i osób trzecich. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2004/49, nie wyłącza to co prawda odpowiedzialności 

jakiegokolwiek producenta, podmiotu realizującego utrzymanie, posiadacza, dostawcy 

materiałów, posiadacza, dostawcy usług i jednostki zaopatrzenia, za zapewnienie, że 

dostarczany przez nich tabor kolejowy, instalacje, akcesoria i urządzenia są zgodnie z 

określonymi wymaganiami i warunkami użycia, i mogą być bezpiecznie dopuszczone do 

użytkowania przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury, niemniej to 

właśnie zarządca w pierwszej kolejności będzie odpowiadał za bezpieczeństwo zarządzanej 

sieci kolejowej. Odpowiedzialność dostawców i poddostawców będzie miała w zasadzie 

charakter regresowy, a w myśl przywołanego art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2004/49 może być 

ograniczona w zakresie w jakim dostarczony przez nich produkt był dopuszczony do obrotu 
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lub użytkowania. Odpowiedzialność zarządcy infrastruktury nie jest przy tym limitowana w 

ten sam sposób, t j . do zakresu, w jakim poszczególne elementy infrastruktury zostały 

bezpiecznie dopuszczone do obrotu lub użytkowania na kolei. 

Oznacza to, że zarządca infrastruktury nie tylko może, ale wręcz powinien wdrożyć 

SMS, zgodnie z którym będzie wymagał także od swoich podwykonawców i dostawców 

spełnienia adekwatnych do rodzaju prowadzonej działalności rygorów bezpieczeństwa. 

Gdyby wystarczającym rygorem bezpieczeństwa w tym zakresie było po prostu nabywanie 

usług i towarów dopuszczonych do obrotu w terenie UE, w tym dopuszczonych do 

stosowania na kolei składników interoperacyjności, prawodawca nie nakazywałby zarządcy 

tworzenia SMS, który obejmuje także szczegółowe badanie ryzyka związanego z dostawcami 

i podwykonawcami. Możliwość nabycia tylko takich towarów i usług wynikałaby bowiem z 

przepisów regulujących dopuszczenie ich do obrotu oraz dopuszczenie do stosowania na 

kolei. 

Mając na uwadze powyższe należy więc uznać, że wdrożenie Procedury SMS-PW-17 ma 

swoje umocowanie prawne zarówno w treści Ustawy (zwłaszcza art 17a ust. 1 i 2), 

Rozporządzenia SMS (§ 2 i 4), jak też w treści Dyrektywy 2004/49 (zwłaszcza art. 4 ust 

3, art 9 ust, 1 i 2), czy Rozporządzenia 402/2013 (zwłaszcza art. 5 ust. 2). Skoro 

prawodawca nal̂ azuje zarządcy infrastruktury kolejowej wdrożenie SMS, który 

dodatkowo ma gwarantować jego przestrzeganie także przez dostawców i 

podwykonawców, to zarządca ma prawo wymagać od swoich dostawców i 

podwykonawców, aby stosowali oni wyłącznie elementy podsystemów i technologie 

uprzednio przez PKP P L K zaakceptowane jako zgodne z wdrożonymi procedurami 

bezpieczeństwa. 

Jak już była o tym mowa, celem Procedury nie jest podważanie wyników oceny zgodności 

dokonywanej na podstawie odnośnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale 

rozpoznanie produktu wyłącznie w zakresie nie uwzględnionym w badaniach w ramach 

wprowadzenia do obrotu jako takiego. Żadne postanowienia Procedury SMS-PW-17 nie 

wskazują na to, aby PKP PLK nie uznawała lub w jakikolwiek sposób kwestionowała 

ustalenia innych podmiotów odpowiedzialnych za certyfikowanie i dopuszczanie do obrotu w 
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państwach członkowskich UE produktów, które mogą być następnie wykorzystywane w 

kolejructwie. 

Należy przy tym w szczególności oddzielić kwestie dopuszczania do stosowania na kolei w 

państwach czioxikowskich UE składników interoperacyjności, jak też dopuszczenia do 

eksploatacji innych typów budowli i typów urządzeń mających wpływ na poziom 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dopuszczenia te odbywają się bowiem w odrębnym trybie 

wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i oznaczają, że dany produkt 

lub element podsystemu może być dopuszczony do obrotu jako takiego lub też, że może być 

bezpiecznie dopuszczony do zastosowania na kolei. 

Na gruncie prawa unijnego, kwestie związane z dopuszczeniem do stosowania na kolei 

składników interoperacyjności reguluje Dyrektywa 2008/57. Zgodnie z pkt 2 Preambuły do 

tej dyrektywy, celem ximożliwienia obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym oraz 

władzom regionalnym i lokalnym pełnego uczestnictwa w korzyściach wynikających z 

ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych właściwe jest, w szczególności poprawienia 

powiązań wzajemnych oraz interoperacyjności krajowych sieci kolejowych, jak również 

dostępu do nich, wprowadzając w życie wszelkie środki, które mogą być niezbędne w 

obszarze normalizacji technicznej, jak przewiduje art. 171 TFUE. Ponadto, wskazane zostało, 

że działalność komercyjna kolei na całej sieci kolejowej wymaga w szczególności pełnej 

kompatybilności infrastruktury i pojazdów [ . . . ] . Od takiej zgodności i wzajenmego 

połączenia uzależnione są: stopień wydajności, poziom bezpieczeństwa, jakość usług oraz 

koszty, podobnie jak interoperacyjność systemu kolei. 

W myśl Preambuły do Dyrektywy 2008/57, państwa członkowskie odpowiadają za 

zapewnienie zgodności z zasadami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony konsumenta 

obowiązującymi ogólnie dla sieci kolejowych w trakcie projektowania, budowy, 

dopuszczania do eksploatacji oraz eksploatacji tych kolei. Istnieją przy tym poważne 

rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami oraz przepisami wewnętrznymi i 

specyfikacjami tecłmicznymi mającymi zastosowanie na terenie kolei, gdyż uwzględniają one 

techniki specyficzne dla przemysłu krajowego oraz określają konkretne rozmiary oraz 

rozwiązania, jak też cechy specjalne. Sytuacja ta uniemożliwia bezproblemowy przejazd 
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pociągów na terytorium całej Unii. Na przestrzeni lat sytuacja ta spowodowała bardzo bliskie 

powiązania miedzy krajowymi przemysłami kolejowymi i kolejami krajowymi ze szkodą dla 

prawdziwego otwarcia rynków. Zgodnie z Dyrektywą 2008/57, celem poprawienia ich 

konkurencyjności na poziomie światowym niezbędny jest otwarty, konkurencyjny rynek 

europejski. Stąd też uznane zostało za właściwe określenie podstawowych zasadniczych 

wymogów dla całej Unii Eiu-opejskiej, które będą miały zastosowanie do systemu jej kolei, 

które zostały określone w Załączniku III do Dyrektywy 2008/57. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2008/57, państwa członkowskie nie mogą na swym 

terytorium i na podstawie tej dyrektywy zakazywać, ograniczać lub utrudniać wprowadzenia 

na rynek składników interoperacyjności do użytku w systemie kolei, jeśli są one zgodne z tą 

dyrektywą. W szczególności nie mogą one nakazywać przeprowadzania kontroli, które 

zostały już przeprowadzone jako część procedury deklaracji zgodności WE lub przydatności 

dostosowania, którego elementy określone są w zdączniku IV do Dyrektywy 2008/57. 

Zgodnie z art. 11 Dyrektywy, państwa członkowskie uznają za zgodne z zasadniczymi 

wymogami te składniki interoperacyjności, które posiadają deklarację zgodności WE lub 

przydatności do stosowania. Państwa członkowskie uznają, że składnik interoperacyjności 

spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest on zgodny wymogami określonymi w stosowanycłi 

TSI lub ewentualnie specyfikacjach europejskich stworzonych w celu osiągnięcia zgodności z 

tymi przepisami. 

Jeśli dana TSI zawiera taki wymóg, ocenę zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności przeprowadza jednostka notyfikowana. Jeśli składniki 

interoperacyjności są przedmiotem innych dyrektyw Unii obejmujących inne aspekty, 

deklaracja zgodności WE lub przydatności do stosowania ma stwierdzać w takich 

przypadkach, że te składniki interoperacyjności spełniają również wymagania określone w 

tych dyrektywach. 

Przepisy te w sposób oczywisty skierowane są do państw członkowskich i dotyczą 

wprowadzenia danych składników interoperacyjności na rynek, t j . możliwości ich oferowania 

przez dany podmiot na rynku. Należy bowiem podkreślić, iż dyrektywa jest specyficznym 

źródłem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 228 TFUE, dyrektywa wiąże każde państwo 
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członkowskie, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając jednak 

organom krajowym swobodę wyboru formy i środków implementacyjnych. Związanie państw 

członkowskich UE dyrektywami jedynie w odniesieniu do ich rezultatu oznacza, iż po 

wejściu w życie dyrektywy państwa te są zobowiązane do wszczęcia działań, które w 

określonym terminie zapewnią osiągnięcie rezultatu przewidzianego w dyrektywie, czyli tzw. 

transpozycji dyrektywy do prawa polskiego, przez organy. Dyrektywy nowego podejścia, do 

których zalicza się Dyrektywa 2008/57 (o czym poniżej) są specyficznym typem dyrektyw, 

które wymagają w zasadzie w całości przeniesienia ich postanowień do krajowego porządku 

prawnego. O bezpośrednim skutku dyrektyw możemy mówić tylko po bezskutecznym 

upływie terminu na jej (prawidłową) implementację i tylko w relacjach wertykalnych. Nawet 

nieimplementowane (nieprawidłowo implementowane) postanowienia dyrektyw nie mogą 

wywoływać skutku bezpośredniego w relacjach wertykalnych. Dla PKP PLK, jako podmiotu 

indywidualnego - spółki prawa handlowego, wiążące są akty prawa krajowego, w których 

dokonano transpozycji Dyrektywy 2008/57 do krajowego porządku prawnego, a więc przede 

wszystkim Ustawa i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy. W zakresie związania 

przepisania prawa, sytuacja PKP PLK nie różni od pozycji innych zarządców infrastruktury 

kolejowej. 

Podmiotem, który byłby w Polsce odpowiedzialny za takie dopuszczenie jest Prezes UTK 

wydający świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, stosownie do treści art. 22f Ustawy 

oraz Rozporządzenia ws. dopuszczenia do eksploatacji. W myśl art. 22f ust. 1 Ustawy 

warunkiem dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i typów urządzeń mających wpływ 

na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 14 pkt 2 (tj. w przepisach Rozporządzenia ws. dopuszczenia do eksploatacji), 

jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego ich egzemplarza. 

Zgodnie zaś z art. 22f ust. 12 Ustawy, uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu nie jest wymagane dla typów lUT^dzeń i typów budowli, o których mowa w ust. 1, 

ujętych w TSI jako składniki interoperacyjności i objętych deklaracją WE zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. Stwierdzenie zgodności z typem 

oraz wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem jest 

działalnością wykonywaną przez odpowiednie jednostki, o których mowa w art. 22g Ustawy, 
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na podstawie zgody wydawanej przez Prezesa UTK. Prezes UTK zamieszcza także w 

Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wykaz tych jednostek. Działalność taka jest więc 

prowadzona przez podmioty zewnętrzne, które działają w oparciu o przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. Zaznaczyć przy tyra należy również, że z samych już definicji 

zawartych w art. 4 pkt 35-35c Ustawy, każda deklaracja WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności, czy deklaracja zgodności z typem to jedynie 

oświadczenie producenta (lub innego podmiotu składającego daną deklarację), stwierdzające, 

na jego wyłączną odpowiedziabość, określoną w tej deklaracji zgodność. 

Tak więc, przedstawione powyżej postanowienia Dyrektywy 2008/57 odwołują się wprost do 

wynikających z nich ol>owiązków państw członkowskich, w przeciwieństwie do 

Rozporządzenia 402/2013, a także Ustawy i Rozporządzenia SMS, które wiążą wprost 

podmioty indywidualne, do których zaliczyć należy PKP PLK. Te zaś regulacje - jak już 

wskazywano powyżej - nakładają wprost na zarządcę infrastruktury kolejowej wdrożenie 

SMS, zgodnie z którym będzie on wymagał także od swoich podwykonawców i dostawców 

spełnienia adekwatnych do rodzaju prowadzonej działalności wymogów bezpieczeństwa. 

Oceniając relację pomiędzy Dyrektywą 2008/57 a Procedurą SMS-PW-17 należy w pierwszej 

kolejności zwrócić uwagę na to, iż Dyrektywa 2008/57 jest jedną z kilkudziesięciu już 

obecnie tzw. dyrektyw nowego podejścia (ang. New Approach Directives) do harmonizacji i 

normalizacji tecłmicznej, których celem jest niwelacja istniejących pomiędzy państwami 

członkowskimi barier w handlu wynikających z autonomicznego rozwoju tecłmologii, a także 

istnienia krajowych norm dotyczących wyrobów, a także systemów zapewnienia ich 

zgodności w poszczególnych państwach oraz barier w handlu między nimi. Początkowo 

bariery te zaczęły być usuwane za pomocą dyrektyw technicznych, jednak nie był to proces 

efektywny. 

Podstawowe założenia „nowego podejścia" określone zostały w uchwale Rady z dnia 7 maja 

1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji 

(85/C/l36/01). Dyrektywy nowego podejścia ze swej istoty zawierają jedynie podstawowe 

(zasadnicze) wymogi dotyczące wyrobów tecłinicznych, związane z ł)ezpiec7^ństwem, 

zdrowiem i ocłironą środowiska, których spełnienie jest warunkiem wprowadzenia do obrotu 
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lub oddania do użytku na rynku unijnym. Jednocześnie, opracowywane są specyfikacje 

techniczne dotyczące wyrobów, które mogą być zawarte w normach europejskich (normy 

zharmonizowane). Specyfikacje techniczne muszą pokrywać podstawowe (zasadnicze) 

wymagania określone w dyrektywach. Stosowanie norm zharmonizowanych lub innych norm 

jest dobrowolne, a producent może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne. 

Jednocześnie, produkty wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi objęte są 

domniemaniem zgodności z podstawowymi wymogami. Dyrektywy nowego podejścia 

zawierają procedury oceny zgodności, których celem jest zweryfikowanie, czy dany wyrób 

spełnia wymagania Dyrektywy. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, obowiązkowej 

ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają 

wyroby, dla których określono wymagania w bezpośrednio stosowanym unijnym 

prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach je wdrażających^. Niezależnie od 

wskazanej oceny zgodności, art. 7 ust. 2 Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku wskazuje wprost, że dozwolone jest przeprowadzenie dobrowolnej oceny zgodności na 

warunkach uzgodnionych przez strony. 

Jednocześnie, w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia wprowadzany jest system 

nadzoru nad rynkiem, którego zadaniem jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów na 

rynku i przeciwdziałanie tworzeniu nowych barier technicznych i stworzenie warunków do 

uczciwej konkurencji. System kontroli wyrobów tworzy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów oraz organy wyspecjalizowane uprawnione do kontroli wyrobów i 

prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ich niezgodności z zasadniczymi, 

szczegółowymi lub innymi wymaganiami, do których zalicza się w szczególności Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego'* w odniesieniu miedzy innymi do Dyrektywy 2008/57 (art. 

58 Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku). 

' Ustawa ta dokonuje wdrożenia 13 dyrektyw sektorowych nowego podejścia. 
* Wśród pozostałycii organów wyspecjalizowanych wymienianie są: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej, inspektorzy pracy. Inspekcja Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
organy nadzoru budowlanego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy urzędów morskich, 
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, dyrektorzy okręgowych urzędów miar. 
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Podstawową cechą dyrektyw nowego podejścia jest jednak to, że wprowadzając obligatoryjne 

dla całej Unii Europejskie podstawowe (zasadnicze) wymogi, a także dodatkowo specyfikacje 

techniczne (normy zharmonizowane) oraz wymagane dla danej specyfikacji procedury 

zgodności, są one elementem dokonywanej na terenie poszczególnych państw członkowskich 

harmonizacji i normalizacji technicznej na poziomie dopuszczenia danego wyrobu do obrotu. 

Nie są one natomiast utożsamiane w żaden sposób z nałożeniem obowiązku na nabywców 

wyrobów kierowania się jedynie kryterium ceny, bez dalszego uwzględnienia chociażby 

walorów funkcjonalno-użytkowych, czy też jakichkolwiek innych preferencji odnośnie 

danych produktów. Tego typu działania nie są przy tym traktowane jako tworzenie nowych 

barier w handlu. Przykładowo, dyrektywą nowego podejścia jest również dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170 z 30.6.2009). Jest przy tym oczywiste, że 

wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku zabawki odpowiadającej wymogom i 

procedurom zgodności, nie jest równoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia dodatkowych 

kryteriów wyboru. 

Kwestia stosowania przez dany podmiot obiektywnych i mających uzasadnienie kryteriów 

wyboru jest rozpatrywana na poziomie przepisów z zakresu prawa oclirony konkurencji i 

prawa zamówień publicznych. 

Z powyższego nie wynika więc, że zarządcy infrastruktury kolejowej, czy też inni 

przedsiębiorcy kolejowi mają obowiązek nabycia i stosowania tych produktów lub 

elementów, które zostały po prostu dopuszczone do obrotu na terytorium całej UE lub 

też dopuszczone do zastosowania na kolei na terytorium UE, bez uwzględniania 

jakichkolwiek dodatkowych kryteriów, jak potrzeba zastosowania danego produktu łub 

technologii, ich przydatność, efektywność, dostępność i podatność utrzymaniowa oraz 

wpływ tych kryteriów na bezpieczeństwo całego systemu kolei - przy uwzględnieniu 

indywidualnych cech danego zarządcy i zarządzanej przez niego sieci lub 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez innego przedsiębiorcę kolejowego. Innymi słowy, 

to, że produkt jest dopuszczony do obrotu i zastosowania w kolejnictwie na terenie UE nie 

oznacza, że tego typu dopuszczenie jest jedynym kryterium, jakim kierować mogą się 

potencjalni nabywcy takich produktów. Każdy z potencjalnych nabywców może przecież 
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stosować dodatkowe kryteria doboru nabywanych produktów i usług, dostosowanych do 

swoich konkretnych potrzeb. 

Nawet przy uwzględnieniu specyfiki PKP PLK jako narodowego zarządcy infrastruktury 

kolejowej w Polsce, nie można odmówić temu przedsiębiorcy prawa do decydowania o tym 

jakie produkty i usługi będą przez niego nabywane na rynku, celem zastosowania w 

zarządzanej przez ten podmiot sieci kolejowej. 

W Unii Europejskiej obowiązuje ogólny zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność 

państwową, ustanowiony przez art. 18 TFUE. Zgodnie z orzecznictwem, przepis ten 

rozpatrywany łącznie z przepisami TFUE ustanawiającymi swobody imijne, wywołuje skutek 

bezpośredni w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym, tzn. nakłada obowiązek 

niedyskryminacyjnego traktowania ze względu na przynależność państwową tak na organy 

państwa członkowskiego, jak i na jednostki prywatne^. Oznacza to, że w zakresie 

zastosowania traktatów ustanawia on bezpośrednio stosowalne, traktatowo gwarantowane 

prawo do niedyskryminacyjnego traktowania ze względu na przynależność państwową*. 

Natomiast, zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa, przepis ten ma charakter lex 

generalis, który ma niezależne (autonomiczne) zastosowanie tylko wówczas, gdy przepisy 

traktatu (lex specialis) nie ustanawiają szczególnego zakazu dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową. Ze względu na zakres niniejszej opinii nie było uzasadnione 

jednak przeprowadzenie szczegółowej analizy przepisów dotyczących wszystkich swobód 

unijnycłL Przedstawione zostanie natomiast stanowisko co do ogólnej zasady 

niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, wynikającej z art. 18 TFUE. 

Zasada ta „przenika" do swobód unijnych, w których zakaz dyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową ma niezwykle istotne znaczenie i pełni wobec nich funkcję 

komplementarną i subsydiamą^, zatem analiza we wskazanym zakresie dotyczy samego 

„rdzenia" swobód unijnych. 

' Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie C-28I/98 Roman Angonese 
V. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. 
' A . Wróbel, komentarz do art. 18 TFUE [w:] D. Miąsik (red.), N . Półtorak (red.), A. Wróbel (red.). Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, 1.1. Art . 1-89, Lex 2012. 
' A . Wróbel , op. cit. 
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Wynikający z art. 18 TFUE zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość ma zastosowanie 

zarówno do osób fizycznych posiadających obywatelstwo jednego z państw członkowskich 

UE, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, które mogą zostać uznane za przynależne do jednego z państw członkowskich UE. 

Art. 18 TFUE zakazuje tak dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej. Dyskryminacja 

bezpośrednia ma miejsce wówczas, gdy dany przepis/regulacja zawiera niedozwolone 

kryterium różnicujące. Ponieważ w przypadku procedury SMS-PW-17, nie ma obecnie 

ograniczeń co do możliwości skorzystania z niego przez podmioty zagraniczne (np. poprzez 

wprowadzenie obowiązku posiadania lokalizacji lub oddziału na terenie Polski), nie zachodzi 

w naszej opinii dyskryminacja bezpośrednia. 

Szerszego rozważania wymaga natomiast kwestia możliwej dyskryminacji pośredniej. 

Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy zastosowanie innych niż przynależność 

państwowa kryteriów różnicujących prowadzi faktycznie do podobnego rezultatu, a 

jednocześnie nie istnieją uzasadnione obiektywnie podstawy dla rozróżnienia. Jak wskazuje 

się w doktrynie „[k]ryterium, którego zastosowanie prowadzi do nieproporcjonalnie 

niekorzystnego nierównego traktowania, jest (tylko) pozomie neutralnym kryterium. Pozornie 

neutralne kryterium jest niedozwolonym kryterium różnicującym, jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że jego zastosowanie wywołało niekorzystne skutki dla danej osoby łub grupy 

porównawczej. W związku z tym kryterium to jest niekiedy określane jako „podejrzane". O 

tym, że dane kryterium jest podejrzanym, a w konsekwencji niedozwolonym kryterium 

różnicującym, przesądza jego funkcjonalna i merytoryczna bliskość z explicite zakazanym 

kryterium różnicującym"^. W przypadkach dyskryminacji pośredniej zastosowanie pozomie 

neutralnych kryteriów różnicujących powinno prowadzić do rzeczywiście (faktycznie) 

takiego samego (ang. the same result; niem. gleiches Ergebnis; wł. medesimo risultató) 

rezultatu, do którego prowadzi zastosowanie kryterium przynależności państwowej'. 

W świetle powyższych rozważań, przeanalizowania wymaga, czy obecne ukształtowanie 

procedury SMS-PW-17 nie skutkuje pośrednią dyskryminacją ze względu na przynależność 

' A . Wróbel, op. cit. 
' A . Wróbel, op. cit. 
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państwową. Mając na uwadze powyższe, w naszej opinii nie wydaje się zasadne twierdzenie, 

że kryteria takie jak posiadanie przez wnioskodawcę przedstawicielstwa technicznego na 

terenie Polski, czy też czasu reakcji w przypadku awarii (uszkodzenia) danej awarii lub 

podsystemu, miały skutek taki, jak miałoby ograniczenie możliwości uzyskania dopuszczenia 

w ramach procedury SMS-PW-17 jedynie tym elementom podsystemów i technologii, które 

pochodzą od producentów, którym można przypisać polską przynależność (np. rejestracja w 

polskim rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). 

Dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych wydawane przez PKP PLK w wyniku 

zastosowania procedury SMS-PW-17, wskazywać mogą łwwiem- zwłaszcza w odniesieniu 

do podsystemu Infi-astruktura - na określony udział elementów podsystemów i technologii 

wyprodtikowanych przez polskich przedsiębiorców (przedsiębiorców mających siedzibę na 

terenie Polski, niezależnie od pochodzenia kapitału. 

Zjawisko to - jak się wydaje - przypisane może być występującymi w przeszłości 

rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami oraz przepisami wewnętrznymi i 

specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie na terenie kolei (teclmiki specyficzne 

dla przemysłu krajowego). Procedura ta nie ogranicza bowiem dostępu do polskiego rynku 

dla podmiotów o przynależności innej niż polska. Kwestia dostosowania nowych rozwiązań 

do dotychczas występujących na kolei wiąże się natomiast z istotnymi nakładami 

finansowymi (po stronie producenta lub zarządcy kolei), a także wpływa w sposób 

bezpośredni na realizowane przez PKP PLK fimkcje utrzymanie we. 

Ponadto, należy podkreślić, iż przedmiotowe zjawisko dotyczy jedynie ściśle określonych 

wyrobów. W zakresie podsystemu Infiastruktura w przypadku szyn kolejowych, będących 

jednym ze składników interoperacyjności, PKP PLK od wielu lat stosuje również wyroby 

producentów z innych państw członkowskich UE. Szyny kolejowe bowiem są pod względem 

teclmicznym wyrobem, który jest bardziej „uniwersalny" niż podkłady czy systemy 

przytwierdzeń. Stąd też, kwestia dostosowania nowych rozwiązań do systemu 

funkcjonującego obecnie na kolei nie ma kluczowego znaczenia. 

W przypadku podkładów i systemów przytwierdzeń PKP PLK podstawowe stosuje wyroby 

polskich producentów. Wynika to jednak przede wszystkim ze specyfiki rozwiązań 
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konstrukcyjnych, które są niestosowane, a co za tym idzie również nieprodukowane, w innych 

państwach członkowskich UE. Z uwagi na istniejące obiektywne uzasadnienie, trudno więc 

uznać, iż przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z pośrednią dyskryminacją o 

cłiarakterze narodowościowym. Kluczem jest więc odniesienie się do istniejących rozwiązań 

technicznych, istotne chociażby z punktu widzenia późniejszych fimkcji utrzymaniowych 

wykonywanych przez PKP PLK. W tej sytuacji wejście producenta, który do swoich 

wyrobów stosuje odmienną tecłmologię, wiązałoby się z koniecznością poniesienia 

znaczących nakładów finansowych, bądź to po stronie producenta (dostosowanie 

teclmologiczne), bądź też PKP PLK (między innymi dostosowanie maszyn i urządzeń 

służących do realizacji funkcji utrzymaniowych do nowego systemu, przeszkolenie 

pracowników). Zjawisko to występuje zresztą nie tylko w Polsce, ale również w innych 

państwach członkowskich UE. 

Mając powyższe na uwadze, w naszej opinii zastosowanie w Procedurze kryteriów 

dotyczących przedstawicielstwa technicznego na terenie Polski, czy też czasu reakcji w 

przypadku awarii (uszkodzenia) nie wydaje się naruszać ogólnego zakazu dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową, wynikającego z art. 18 TFUE. 

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że sformalizowanie kryteriów doboru 

elementów podsystemów i technologii poprzez wdrożenie Procedury podyktowane jest 

wyłącznie względami bezpieczeństwa oraz względami funkcjonalnymi i 

utrzymaniowymi, które są możliwe do poddania rzetelnej i obiektywnej ocenie. Nie ma 

więc podstaw do uznania, że prowadząc procedurę dopuszczenia PKP PLK będzie stosował 

jakiekolwiek inne, nieuzasadnione kryteria. Jeśli w konkretnym przypadku doszłoby do 

zupełnie bezpodstawnej odmowy dopuszczenia danego elementu lub technologii do 

zastosowania na liniach kolejowych PKP PLK, co oznaczałoby nieuzasadniony brak 

możliwości dostarczenia tych elementów lub technologii na rzecz PKP PLK, podmiot 

zainteresowany takim dopuszczeniem będzie miał możliwość dochodzenia swoich roszczeń 

na drodze odrębnego postępowania cywilnego przed sądem powszechnym (na zasadach 

ogólnych, np. w trybie powództwa o ustalenie). 
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Odnosząc się zaś do poszczegóhiych etapów Procedury SMS-PW-17 można zauważyć pewne 

odniesienia do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi oraz innymi wymogami 

dopuszczenia do zastosowania w kolei, a regulowanymi przepisami prawa powszechnie 

obwiązującego. Chodzi tu w szczególności o obszar weryfikacji certyfikacji zasadniczej 

(PC2), który w aktualnym brzmieniu procedury został zdefiniowany jako - być może dość 

niejednoznacznie - jako określony przepisami odrębnymi, obejmujący procesy oceny 

zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz intnymi w rozumieniu przepisów odrębnych w 

sprawie systemu ocen zgodności. Takie brzmienie może na pierwszy rzut oka sugerować, że 

w ramach Procedury SMS-PW-17, samo PKP PLK będzie przeprowadzać proces zgodności z 

wymaganiami zasadniczymi oraz szczególnymi, o których mowa w przepisach prawa 

powszecłmie obowiązującego. Niemniej oczywistym jest, że ocena taka nie może być 

dokonywana przez samego zarządcę, który nie jest przecież ani Prezesem UTK, ani też 

jednostką, o której mowa w art. 22g Ustawy, jednostką notyfikowaną, o której mowa w 

Decyzji 2010/713, czy też jakąkolwiek inną jednostką oceniającą zgodność w rozumieniu 

Rozporządzenia 765/2008. Etap PC2 Procedury SMS-PW-17 ma na celu jedynie 

zweryfikowanie przez PKP PLK samego procesu certyfikacji zasadniczej, t j . sprawdzenia, 

czy dany elementy podsystemu lub technologia został dopuszczony do obrotu, a jeśli tak w to 

w ramach jakich procedur i przez kogo akceptowanych. Jest to o tyle istotne, że jak 

wskazywano już powyżej, część elementów podsystemów, w zależności od zastosowanego 

modułu oceny zgodności, może być dopuszczona do obrotu wyłącznie na podstawie 

deklaracji wystawianych przez samego producenta. Wówczas oczywistym jest, że PKP PLK 

zanim dopuści dany element do zastosowania na swojej własnej sieci kolejowej, musi poznać 

podstawy uznania danego elementu za zgodny w sposób określony w deklaracji. W 

przeciwnjrm wypadku, PKP PLK naruszyłby procedury bezpieczeństwa warunkujące przecież 

posiadanie autoryzacji bezpieczeństwa zarządcy infrastruktury kolejowej. Należy przy tym 

zauważyć, że PKP PLK opracował już zmianę Procedury, która doprecyzowuje definicję 

obszaru weryfikacji na poziomie (PC2), w ten sposób, iż nie sugeruje ona już jakoby na etapie 

PC2 miało rzekomo dochodzić do samego procesu oceny zgodności (co oczywiście nie miało 

miejsca), ale jedynie do identyfikacji sposobu wprowadzenia produktu do obrotu i 

zalu'esu badań związanych z procesami oceny zgodności. 
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Dla sporządzających przedmiotową opinię oczywistym jest przy tym, że w ramach 

Procedury SMS-PW-17 (czy to w brzmieniu dotychczasowym, czy też zgodnie z jej 

brzmieniem doprecyzowującym definicję obszaru PC2) nie dochodzi do jakiegokolwiek 

ponownego przeprowadzania procesu oceny zgodności, ale jedynie do wetyfikacji tego, 

czy zgłaszany produkt (element podsystemu lub technologia) przeszedł już pomyślnie 

taki proces, a jeśli tak, to w jald sposób i na podstawie jakich badań. W wyniku takiej 

weryfikacji może się potencjalnie okazać, że wnioskowany produkt w ogóle nie przeszedł 

prawidłowo procesu oceny zgodności, co skutkowałoby oczywistą odmową dopuszczenia 

produktu do zastosowania na sieci PKP PLK, a także wystąpieniem do odpowiednich 

organów nadzoru rynku, które powiimy wszcząć postępowanie w sprawie wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami (art. 76 i nast. Ustawy 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku). Należy jednak założyć, że co do zasady 

wynik weryfikacji prowadzonej w obszarze PC2 potwierdzi, że dany produkt przeszedł ocenę 

zgodności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym może być 

poddany dalszym analizom w zakresie bezpiecznego i w pełni fimkcjonalnego wykorzystania 

na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. To, że dany produkt może być bezpiecznie 

dopuszczony do obrotu jako takiego, w tym do zastosowania na kolei, nie oznacza jeszcze, że 

produkt ten został w pełni zweryfikowany pod kątem możliwego i bezpiecznego stosowania 

na liniach kolejowych PKP PLK, przy uwzględnieniu kwestii fimkcjonalno-użytkowych, jak 

choćby kompatybilność z pozostałymi elementami linii kolejowych zarządzanych przez PKP 

PLK, czy względów niezawodności, dostępności i podatności na utrzymanie. 

Należy więc uznać, że PKP P L K jest uprawniona - a biorąc po uwagę wspomniane wyżej 

kwestie związane z obowiązkiem wdrożenia SMS obejmującego także ryzyka związane 

z dostawcami i podwykonawcami - wręcz zobligowana do stosowania procedury 

polegającej na weryfikacji, czy elementy podsystemów i technologie, które mają być 

stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP P L K są możliwe do takiego 

bezpiecznego, niezawodnego i uzasadnionego funkcjonalnie stosowania. 
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3. Kwestie związane z ochroną konkurencji 

W art. 9 okiku sformułowany jest zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 

właściwym. Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w 

całości lub odpowiedniej części nieważne. 

Pozycję dominującą okiku definiuje jako pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 

zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości 

działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz 

konsimientów. Zgodnie z ustawą domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, 

jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%. 

Zaznaczyć należy, iż samo posiadanie pozycji dominującej nie jest przez okiku zakazane. 

Dopiero jej nadużycie, czyli praktyka ograniczająca konkurencję, podlega penalizacji. 

Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na: 

1) bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie 

wygórowanych albo rażąco niskicłi, odległych terminów płatności lub innych 

warunków zakupu albo sprzedaży towarów; 

2) ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów 

lub konsumentów; 

3) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych 

warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji; 

4) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego 

świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem 

umowy; 

5) przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź 

rozwoju konkurencji; 

6) narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu 

nieuzasadnione korzyści; 

7) podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych. 
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Z punktu widzenia przepisów antymonopolowych nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca 

działał w sposób zamierzony, czy też nie. Jednocześnie za nadużycie może zostać uznane 

zarówno aktywne działanie podmiotu gospodarczego, jak i zaniechanie przez niego pewnych 

działań. Nawet "jednorazowe" zachowanie podmiotu posiadającego pozycję dominującą na 

danym rynku właściwym może zostać ocenione jako działanie prowadzące do zakłócenia 

warunków niezl>ędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Bezprawność działania 

przedsiębiorstwa nadużywającego pozycji dominującej ma obiektywny charakter, niezależny 

od wystąpienia szkody i zamiaru podmiotu dopuszczającego się bezprawnych zachowań. 

Dla ustalenia, czy przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, niezbędnym jest uprzednie 

ustalenie, na jakim rynku właściwym (w aspekcie produktowym i geograficznym) działa. 

W Polsce obecnie zarządcą głównej infrastruktury kolejowej jest PKP PLK. Oprócz PKP 

PLK część linii kolejowych zarządzanych jest przez inne podmioty, takie jak PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście, Kopalnia Piasku Kotlamia - Linie Kolejowe, Infra Silesia, 

Jastrzębska Spółka Kolejowa, CTL Maczki-Bór, UBB Polska, czy też PMT Linie Kolejowe. 

Zarządzanie liniami kolejowymi w większości zaliczyć jednak należy do obszarów monopolu 

naturalnego. Jedyną możliwością wprowadzenia konkurencji w tej dziedzinie byłoby 

rozdzielenie właściciela od zarządcy infrastruktury, a następnie wyłanianie zarządcy w drodze 

przetargu. Rozwiązanie to jednak ze względu na wysokie bariery wejścia (koszty uczenia się 

oraz koszty utopione poniesione w ramach przetargu) nie wydaje się być zasadnym w 

przypadku zarządcy głównej sieci kolejowej, gdzie wszelkie problemy związane z 

przekazywaniem zarządu mogłyby wywołać negatywne efekty na rynku kolejowym"^. 

W świetle powyższego, na potrzeby dalszej analizy zostanie przyjęte, że PKP PLK posiada 

pozycję dominującą na rynku zarządzania liniami kolejowymi (monopol naturalny). Pozycja 

ta w sposób niewątpliwy przekłada się rynek wyrobów kolejowych. Taka kwalifikacja pozycji 

dominującej determinuje analizę ewentualnych praktyk o charakterze antykonkurencyjnym w 

odniesieniu do wykonawców realizujących zamówienia na rzecz PKP PLK. 

Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce, UOK.iK 
2010. 
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Dokonując analizy Procedury SMS- PW-17 z punktu widzenia prawa antymonopolowego, z 

jednej strony należy zauważyć, że procedura ta jest elementem Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem PKP PLK. Z drugiej jednakże strony, wprowadza ona ol)owiązek 

korzystania przy wykonywaniu realizowanych na rzecz PKP PLK zamówień jedynie z 

produktów i technologii, które zostały zweryfikowane i dopuszczone w ramach Procedury. 

Stawia to wysokie wymagania przed potencjalnymi wykonawcami, zarówno w zakresie 

zgodności ich wyrobów z istniejącym systemem, jak i w kontekście nakładu czasu oraz 

wysiłku koniecznego do przejścia wymaganych etapów Procedury. W tym zakresie PKP PLK 

realizuje działania, które są w sposób bezpośredni związane z wykonywaniem przez tę Spółkę 

fimkcji zarządcy infiustruktury kolejowej. 

Ze względu na charakter i zakres Procedury SMS-PW-17 oraz przyjętej definicji pozycji 

dominującej, działania w zakresie wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia weryfikacji i 

uzyskania dopuszczenia w odniesieniu do elementów podsystemów i technologii powinny 

zostać przeanalizowane w zakresie przejawów nadużywania pozycji dominującej określonych 

w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 3 i 5 okiku. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 3 okiku zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na 

rynku właściwym polegające na stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi 

uciążliwych lub niejednolitych warunków tmiów, stwarzającym tym osobom zróżnicowane 

warunki konkurencji. 

Natomiast art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 okiku zakazuje praktyk dominanta polegających na 

przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju 

konkurencji. W szczególności, należy tutaj wskazać na występujące potencjalne ryzyko 

stwierdzenia istnienia ewentualnych barier wejścia na rynek wyrobów kolejowych. 

Z punktu widzenia potencjalnych wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia z 

PKP PLK, powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, że nakazują one 

kształtowanie relacji opartych na transparentnych, obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych zasadach. Natomiast wszelkie formy niejednolitego traktowania 

powinny znajdować obiektywne uzasadnienie, najlepiej odnoszące się do kryteriów 
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ekonomicznych. Mniej jednak, pozostałe względy, a wśród nich również bezpieczeństwo, 

także mogą być brane pod uwagę. 

Jak to już zostało wskazane, podstawowym celem Procedury jest określenie, jaki wpływ na 

be2T>ieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo osób korzystających z kolei będą miaty 

poszczególne elementy podsystemów i technologie, co przyczynić powinno się do realizacji 

ustawowych celów wyznaczonych zarządcy infrastruktury kolejowej, do których należy 

zaliczyć utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

kolejowy. Istotne znaczenie posiadają także względy fimkcjonalno-użytkowe, jak 

kompatybilność z pozostałymi elementami linii kolejowych, czy względy niezawodności, 

dostępności i podatności na utrzymanie. Ma to bezpośrednie przełożenie na kwestie 

utrzymaniowe, a w dalszej kolejności także na koszty zastosowania danego elementu 

podsystemu lub technologii. Kwestie te brane są pod uwagę również poniżej z punktu 

widzenia zasady konkurencyjności. 

Dlatego też, w ocenie sporządzających opinię, co do zasady można przyjąć za uzasadnione 

odmienne traktowanie poszczególnych wykonawców przez zarządcę linii kolejowej z uwagi 

na względy związane z bezpieczeństwem sieci, a także kwestie fimkcjonalno-użytkowe oraz 

kosztowe. Niemniej jednak, podkreślić należy, iż w praktyce taka ocena powinna zostać 

przeprowadzona indywidualnie w odniesieniu do każdego elementu podsystemu lub 

technologii, w celu ustalenia, czy rzeczywiście konieczne jest poddawanie ich dodatkowemu 

szczególnemu reżimowi dopuszczenia występującemu na poziomie zarządcy kolejowego. 

Ocenić należy, czy analizowana procedura nie stanowi bariery wejścia na rynek. W praktyce 

może bowiem okazać się na przykład, że nie ma wystarczającego uzasadnienia, aby 

poszczególne urządzenia elekfroniczne poddawać tak wnikliwej i czasochłonnej procedurze. 

Z punlctu widzenia prawa antymonopolowego, istotne jest również, iż weryfilucja 

dopuszczalności elementów podsystemów i technologii realizowana jest w oparciu o 

jednolitą i jawną procedurę, co istotnie zmniejsza ryzyko dyskryminacyjnego 

traktowania poszczególnych podmiotów. Niemniej jednak, zwłaszcza w przypadku 

poddanych procedurze produktów „standardowych" (mających ograniczony wpływ na 

bezpieczeństwo), a także w przypadku gdy cześć badań eksploatacyjnych (poligon) 
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realizowana jest również w oparciu o przepisy Ustawy, nie można wykluczyć zasadności 

dalszego badania, czy zastosowany środek nie jest nadmiernym obciążeniem w stosunku do 

celów, których realizacji powinien on służyć. Ważne jest więc również, aby okoliczności te w 

sposób proporcjonalny zostały uwzględnione w wewnętrznym systemie certyfikacji 

elementów i tecłinologii PKP PLK, nie czyniąc go nadmiernym (nieuzasadnionym) 

obciążeniem. 

4. Kwestie związane z prawem zamówień publicznych 

Spółka PICP PLK jest zamawiającym sektorowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. 

z art. 132 ust. 1 pkt 5 PZP i na tej podstawie zobowiązana jest do stosowania reżimu 

zamówień publicznych, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu obsługi sieci świadczących 

publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego. PKP PLK jako zarządca infrastruktury 

kolejowej kontraktuje więc wszelkie 2 i a m ó w i e n i a dotyczące m.in, budowy i remontów linii 

kolejowych w ramach reżimu zamówień publicznych. 

W ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, PKP PLK 

wymaga aby poszczególne elementy podsystemów i technologii przeznaczonych do 

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. zostały uprzednio 

dopuszczone do stosowania na sieci PKP PLK S.A. w trybie Procedury SMS-PW-17. 

Natomiast dla elementów podsystemów, które były stosowane na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP PLK w ramach normalnej eksploatacji przed wejściem w życie 

Procedury, nie jest wymagane dopuszczenie w trybie Procedury, tylko uznawane są inne 

dokumenty np. deklaracje zgodności z Warunkami Tecłmicznymi Wykonania i Odbioru 

(Instrukcje serii Id), deklaracje zgodności z indywidualnymi Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru (akceptowanymi lub zatwierdzonymi przez PKP PLK S.A.) lub 

deklaracje zgodności z innymi uznanymi przez Spółkę dokumentami odniesienia. 

Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie wymagań stosownych dokumentów jest więc 

bardzo szczegółowo dookreślony i wykorzystywane przez wykonawców mogą być wyłącznie 

te produkty i technologie, które zostały uprzednio zweryfikowane i dopuszczone przez PKP 

PLK w trybie określonym w Procedurze lub w innych trybach olx)wiązujących przed 
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wejściem w życie Procedury. Weryfikacja elementów podsystemów i technologii jest 

kilkuetapowa, toteż czasochłonna- Zasadniczo więc produkty i technologie aby zostać 

dopuszczone muszą być poddane Procedurze na co najmniej kilka miesięcy przed danym 

postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego. 

Na tym tle, jak również uwzględniając okoliczności przedstawione w stanie faktycznym 

niniejszej opinii, w tym miejscu opinii analizie poddane zostanie zagadnienie, czy opis 

przedmiotu zamówienia w ramach organizowanych przez PKP PLK postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego może wskazywać na zastosowanie tylko tych produktów i 

technologii, które zostały uprzednio zweryfikowane przez Zamawiającego w trybie 

określonym w Procedurze. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Natomiast 

ust. 2 wskazanego przepisu doprecyzowuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Przedmiotowy przepis wymaga zatem, aby opis przedmiotu zamówienia był jednoznaczny, 

czyli dokładnie określony, nie budzący wątpliwości w odbiorze, przedstawiony w sposób 

wszechstronny i szczegółowy. Jednocześnie jedjnak wymaga się, aby opis przedmiotu 

zamówienia nie naruszał zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, prowadząc do 

faworyzowania jednego lub kilku wykonawców. Przedmiotowy przepis wymaga od 

zamawiających wyważenia interesu Zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia 

w ten sposób, aby z jednej strony był on jednoznaczny i szczegółowy, a z drugiej strony nie 

naruszał zasady uczciwej konkurencji ~ t j . w szczególności nie zamykał rynku zamówień. 

Zasada uczciwej konkurencji niewątpliwe jest kategorią ogólną i ma charakter 

niedookreślony. W związku z tym jej stosowanie w praktyce może być różnie interpretowane 

przez uczestników rynku zamówień publicznych. Zasadne jest zatem odniesienie się do 

relewantnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „KIO") oraz sądów 

powszechnych w zakresie zastosowania tej zasady przy opisie przedmiotu zamówienia 

publicznego. 
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Zgodnie z orzecznictwem KIO obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji nie 

ma charakteru nadrzędnego w stosunku do potrzeb Zamawiającego: „zakaz opisywania 

przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza 

konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych 

nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy 

wymaganych parametrów technicznych, po to tylko żeby dopuścić możliwość ofertowania 

przez wszystkich wykonawców i odnośnie wszystkich produktów znajdujących się w ich 

ofercie. Oznacza jedynie, iż zamawiający winien dopuścić konkurencję między wykonawcami 

mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez 

ograniczania dostępu do niego" (wyrok KIO z 16 lipca 2015 r., sygn.. KIO 1416/15). 

W innym orzeczeniu KIO doprecyzowała jak należy prawidłowo rozumieć potrzeby 

zamawiającego, które winny leżeć u podstaw sporządzanej specyfikacji produktowej: 

„udzielenie zamówienia słtńy zaspokojeniu zobiektywizowanych i racjonalnych potrzeb 

zamawiającego, co może i powinno znaleźć odzwierciedlenie w opisie przedmiotu 

zamówienia. A jeżeli dla osiągnięcia tego celu zastosowano proporcjonalne środki, opis 

przedmiotu zamówienia może prowadzić do ograniczenia konkurencji wyłącznie do 

wykonawców zdolnych do zaoferowania produktów odpowiadających uzasadnionym 

potrzebom zamawiającego. W takim przypadku nie dochodzi do naruszenia art. 29 ust. 2 

ZamPublU, gdyż wyrażona w tym przepisie zasada nie ma charakteru absolutnego, w tym 

sensie, że zamawiający nie ma obowiązku dostosowania się do możliwości wszystkich 

zainteresowanych wykonawców, którzy nie są w stanie sprostać wymaganiom takiego opisu 

przedmiotu zamówienia" (wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn.. KIO 2503/14). 

Oprócz zobiektywizowanych i racjonalnych potrzeb Zamawiającego, w orzecznictwie KIO 

podkreśla się, że opis przedmiotu zamówienia może również urzeczywistniać obowiązek 

danego zamawiającego do realizacji potrzeb społecznych: „prawem zamawiającego jest takie 

opisanie przedmiotu zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście 

określone potrzeby społeczne " (wyrok KIO z 28 marca 2014 r., sygn.: KIO 486/14). 

Podobnie względy bezpieczeństwa mogą stanowić zobiektywizowane potrzeby, które 

mogą uzasadniać określone, wyższe wymagania specyfikacji zamówienia. W jednej ze 
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spraw rozpoznawanych przez KIO wykonawca zarzucał naruszenie art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 

PZP jako, że zamawiający nie dopuścił realizacji zamówienia (uructiomienie i utrzymanie 

sieci teleinformatycznej) w technologii radiowej a jedynie w technologii kablowej. W 

przedmiotowej sprawie KIO przyznała rację zamawiającemu, który wykazał, że specyfika 

jego działahiości jako instytucji bankowej wymaga bezawaryjności przesyłu danych i ich 

bezpieczeństwa, a świadczenie usług w technologii radiowej nie daje takich samych 

parametrów i takiej samej realizacji potrzeb zamawiającego jak technologia kablowa. Ponadto 

w przedmiotowej sprawie istotne były też względy funkcjonalne - dostawa infrastruktury 

kablowej do siedziby zamawiającego, znajdującej się w zabytkowych lokalizacjach, gdzie 

montaż anten radiowych wymag^by uzyskania dodatkowych zezwoleń i zgód (wyrok KIO z 

dnia 17 marca 2015 r., sygn.: KIO 412/15). 

Realizacja potrzeb zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nierozerwalnie łączy się z charakterem zadań realizowanych przez danego 

zamawiającego, dlatego zgodnie z orzecznictwem KIO, potrzeby zamawiającego należy 

analizować w konkretnym stanie faktycznym i jeżeli jest to uzasadnione, zamawiający może 

stawiać wysokie wymagania przedmiotowe co do zamówienia: „ tak więc nawet określenie 

wysokich, ale możliwych do spełnienia wymagań przedmiotu zamówienia, które pozostają w 

związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć 

zamawiający w żaden sposób nie niweczy realizacji zasady uczciwej konkurencji. ZamPublU 

nie powinna być bowiem stosowana i interpretowana tylko i wyłącznie przez pryzmat zasady 

równej konkurencji, a więc w oderwaniu od innego podstawowego celu jej regulacji, jakim 

jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów, gdyż narzucenie 

zamawiającemu konieczności realizowania zakupów, które nie odpowiadają w pełni jego 

potrzebom, mogłoby prowadzić do utrudnienia prowadzenia działałności, a także realizacji 

wyznaczonych mu zadań" (wyrok KIO z 11 lutego 2013 r., sygn.: KIO 185/13). 

W orzecznictwie KIO znajdują się również przykłady orzeczeń, które wskazują, że zasada 

uczciwej konkurencji nie oznacza przyznania wykonawcy swobody co do wyboru 

produktów, za pomocą których będzie realizował zamówienie: „zasada wyrażona w 

przepisie art. 7 ZamPubłU nie może być interpretowana w taki sposób, że wymaga 

dopuszczenia wszystkich zainteresowanych zamówieniem a wybór produktu, który nałeży 
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zaoferować w ramach danego zamówienia, pozostawiony jest wykonawcom " (wyrok KIO z 

22 marca 2012 r., sygn.: KIO 471/12). Podobnie jeśli chodzi o możliwość różnych 

technologii, KIO jednoznacznie stwierdziła, że zamawiający nie musi dopuszczać 

wszelkich dostępnych na rynku technologii: „w ocenie Izby zamawiający nie ma obowiązku 

korzystania z każdej technologii wykonania usług, której użycie jest możliwe, ale może wybrać 

taka, która będzie realizować jego uzasadnione potrzeby" (wyrok KIO z dnia 17 marca 2015 

r., sygn.: KIO 412/15). Potwierdza to w sposób jednoznaczny, że PKP PLK jako 

zamawiający nie musi dopuszczać do zastosowania na swojej infrastrukturze kolejowej 

wszystkich tych produktów i technologii, które zostały po prostu dopuszczone do obrotu 

na terytorium UE, w tym zostały dopuszczone do zastosowania w kolei (jako sMadniki 

interoperacyjności, czy też typy budowli lub typy urządzeń). PKP PLK, jak każdy 

zamawiający, może też kierować się innymi względami, właściwymi dla swoich potrzeb. 

Należy przy tym wskazać, że ciężar dowodu w zakresie wykazania, że określone wysokie 

wymagania, co do specyfikacji przedmiotowej danego zamówienia są uzasadnione 

obiektywnymi względami spoczywa na zamawiającym. Potwierdza to również orzecznictwo 

KIO: „o ile Zamawiający w sposób należyty udowodni istnienie takich uzasadnionych 

potrzeb, możliwym jest ukształtowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby oferty 

odpowiadające treści SIWZ mógł złożyć jedynie wąski krąg wykonawców". 

Przedstawione powyżej stanowisko KIO, znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie 

sądów powszechnych, w jednym z wyroków Sąd Okręgowy wskazał, iż: „zamawiający ma 

uprawnienie do prowadzenia postępowania przetargowego w celu uzyskania takiego 

przedmiotu, który zaspokaja jego potrzeby i który spełnia jego oczekiwania funkcjonalne " 

(wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 5 października 2007 r., sygn. V Gaz 

90/07). 

Podsumowując należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO i sądów 

powszechnych przedmiot zamówienia winien być tak opisany, by odzwierciedlał rzeczywiste 

i racjonabe potrzeby zamawiającego. Potrzeby te mogą być w szczególności związane z 

realizacją obowiązków o charakterze społecznym, mogą być dyktowane względami 

bezpieczeństwa lub wynikać z uwarunkowań funkcjonabiych właściwych danemu 
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zamawiającemu. Stosowanie przepisów PZP nie może prowadzić do narzucania 

zamawiającemu zakupów, które nie odzwierciedlają jego potrzeb i ograniczają zakres 

swobody w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością zamawiającego. Prawo 

zamówień pubUcznych nie powinno być stosowane i interpretowane jedynie przez pryzmat 

pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a oderwaniu od itmego celu jakim jest 

dokonywanie racjonalnych i celowych zakupów. Każdy z zamawiających ma prawo 

określić przedmiot zamówienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

uzasadnionych jego potrzebami opartymi w obiektywnych przesłankach. 

Mając na względzie zaprezentowane orzecznictwo, w ramach tej części opinii należy 

rozważyć, czy stosowanie przez PKP PLK Procedury-SMS-PW-l? w postępowaniach o 

udzielnie zamówienia publicznego, w ten sposób, że zamawiający wymaga korzystania tylko 

z tych produktów i tecłmologii, które zostały uprzednio zweryfikowane i dopuszczone do 

stosowania na linia kolejowych PKP PLK w ramach Procedury lub innych trybów 

obowiązujących przed wejściem w życie Procedury, nie narusza zasady uczciwej konkurencji. 

Procedura-SMS-PW-17 faktycznie stawia wysokie wymagania przed potencjalnymi 

wykonawcami. Wymaga bowiem poddania się czasochłoimej procedurze weryfikacji 

elementu podsystemu lub technologii, aby w przyszłości mogły być one wykorzystywane 

przy realizacji zamówień dotyczących linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK. 

Tak wysokie wymagania co do weryfikacji tecłinicznej produktów podyktowane są kilkoma 

względami, przy czym przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Jak stanowi §2 

Procedury, Procedura obejmuje elementy podsystemów i technologie (tzw. EiT), których 

stosowanie może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

kolejowego lub bezpieczeństwo osób korzystających z kolei. PKP PLK jest zarządcą 

infrastruktury kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ustawy. Należy także przypomnieć, że 

Procedura stanowi element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP PLK (o czym była 

już mowa w pkt 2 powyżej). Jednym z podstawowych zadań zarządcy infi^truktury 

kolejowej jest utrzymywanie infi:astruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny 

ruch kolejowy (art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Jednocześnie PKP PLK jako zarządca jest 

podmiotem zobowiązanym do budowy, rozwoju ł modemizacji sieci kolejowej i realizacja 
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tych celów odbywa się również z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zatem z punktu widzenia ustawowych obowiązków PICP PLK budowa i 

modernizacja sieci kolejowej musi przebiegać z wykorzystaniem produktów i 

technologii, które nie tylko są przydatne dla danego zastosowania ale również są 

bezpieczne dla użytkowników sieci kolejowej. 

Kolejną przyczyną, dla której PKP PLK zdecydowała się na przyjęcie procesu wewnętrznej 

certyfikacji produktów w trybie Procedury-SMS-PW-17 jest efektywność, rozumiana w 

szczególności jako uwzględnienie dostępnych zarządcy infrastruktury zasobów takich 

jak np. posiadane środki produkcji, technologie diagnostyczne, poziom kompetencji 

pracowników, procedury reakcji (§1 Procedury). Chodzi bowiem o kompatybihiość 

wykorzystywanych elementów podsystemów i technologii z zasobami dotychczas 

wykorzystywanymi w działalności Spółki. Powyższe nie tylko świadczy o gospodarnym 

wydatkowaniu środków, ale również wiąże się z kwestią bezpieczeństwa i niezawodności, 

ponieważ sprawnie działający, kompatybilny system zasobów, zapewniający szybkie czasy 

reakcji w sytuacjach normalnych i nadzwyczajnych przekłada się na wyższe standardy 

bezpieczeństwa. Tak rozumianej efektywności nie można uzyskać odwołując się do norm 

jakościowych czy procesów certyfikacyjnych przeprowadzanych przez podmioty trzecie. 

Należy bowiem uznać, że PKP PLK ma niezbędną wiedzę oraz doświadczenie aby 

zweryfikować kompleksowo wszystkie elementy składające się na wymóg efektywności 

danych EiT. 

Należy także wskazać, że Procedura-SMS-PW-17 jest dokumentem jawnym i 

udostępnionym wszystkim podmiotom funkcjonującym na rynku. Każdy podmiot 

przystępujący do weryfikacji produktów i technologii w ramach trybów Procedury 

traktowany jest według tych samych zasad. Ponadto intencją procedury nie jest nakładanie 

nieuzasadnionych kosztów na producentów EiT. PKP PLK nie pobiera jakiclikolwiek opłat 

administracyjnych czy manipulacyjnych za przystąpienie do procesu weryfikacji. Spółka 

ponosi natomiast znaczne wysiłki organizacyjne i nakłady finansowe na utrzymanie personelu 

i potencjału niezbędnego do realizacji postanowień Procedury (np. organizacja poligonów 

badawczych). 
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Z tej perspektywy, w ocenie sporządzających niniejszą opinię, Procedara-SMS-PW-17, co 

do zasady, wpisuje się w reżim art. 29 ust. 1 i 2 PZP i jej wdrożenie nie narusza zasady 

uczciwej konkurencji. Niewątpliwie Procedura ma za zadanie realizować rzeczywiste i 

racjonalne potrzeby PKP PLK, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego i osób korzystających z kolei oraz efektywności. Zwłaszcza wymóg 

zapewnienia bezpieczeństwa powinien uzasadniać wyższe standardy Jeśli chodzi o 

standardy techniczne produktów i technologii. Zatem potrzeby te są niewątpliwie 

uzasadnione obiektywnymi przesłankami i ściśle związane z uwarunkowaniami 

funkcjonalnymi prowadzonej działalności. 

Niemniej należy jednocześnie zastrzec, że Procedura odnosi się do szerokiej gamy EiT i nie 

mając wiedzy technicznej, sporządzający niniejszą opinię nie jest w stanie jednoznacznie 

potwierdzić, że w każdym jednostkowym przypadku zastosowanie wymogu weryfikacji w 

ramach Procedury będzie uzasadnione i zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Może bowiem 

się okazać, że w odniesieniu do określonych typów elementów podsystemów i technologii 

wystarczające byłoby przedstawienie certyfikatów wydawanych przez podmioty trzecie, które 

polegają na weryfikacji tych samych parametrów co Procedura lub przeprowadzenie mniej 

czasochłonnej weryfikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zatem tak jak zostało wskazane powyżej, autorzy opinii zasadniczo dostrzegają możliwość 

wprowadzenia wymogu uprzedniej, wewnętrznej weryfikacji EiT przez PKP PLK w ramach 

Procedury, ze względu na wymogi bezpieczeństwa i efektywności. Nie jest jednak możliwe 

przesądzenie ex anłe, że zastosowanie Procedury w całej rozciągłości, mając na względzie 

wszystkie produkty oraz analizowane standardy jakościowe, w konkretnym przypadku nie 

mogłoby zostać uznane za naruszające zasadę zachowania uczciwej konkurencji. 

Należy także wskazać, że art. 30 PZP zawierający szczegółową regulację w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia nie zabrania opisu przedmiotu zamówienia w sposób określony w 

stanie faktycznym niniejszej opinii, t j . przez ustanowienie wymogu uprzedniej weryfikacji 

elementów podsystemów i technologii. Podstawową zasadą dotyczącą opisu przedmiotu 

zamówienia, wynikającą z art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP, jest określenie wymagań dotyczących 

wydajności lub fimkcjonahiości, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że 

podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie 

Strona | 36 
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy NIP 7010056371 00-640 Warszawa tel: 22 312 41 10, fax: 22 312 41 12 
Adwokaci 1 Hadcowle Prawni KRS 0000274978 Mokotowska 15A lok. 17 e-mail: office@wierzbowskl.roiD 



f. Wierzbowski 
& P A R I N E R S 

przedmiotu zamówienia. Procedura niewątpliwe zawiera szczegółowy opis wymagań 

wydajnościowo-fiinkcjonalnych. Ponadto możliwe jest odniesienie wymagań technicznych 

opisu przedmiotu zamówienia do norm i ocen technicznych krajowych, europejskich lub 

ustalanych przez podmioty trzecie (art. 30 ust. 1 pkt 2 PZP). Nie jest to jednak regułą 

bezwzględną w znaczeniu, że zamawiający może powoływać się na irme normy i oceny 

zgodności, niż te, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 PZP lub je modyfikować. Wynika to 

jednoznacznie z orzecznictwa KIO - w wyroku z 14 lipca 2008 r (sygn. KIO/UZP 662/08) 

zostało wskazane, że „Zamawiający ma prawo do określania wyższych wymogów niż 

wartości minimalne określone w normach. Zamawiający powinien jednak działać w oparciu o 

dane rynkowe oraz wskazać na zasadność wymagań wyższych". W badanej tam sprawie 

Zamawiający określił szczególne wymagania dla nawierzcłmi syntetycznych, żądając 

wyższych parametrów niż we właściwej normie. KIO potwierdziła, że Zamawiający ma 

prawo do określania surowszych wymagań niż minimalne parametry norm, jednak to na nim 

spoczywa ciężar wykazania zasadności takich wymogów. Zatem w odniesieniu do 

przedmiotowego stanu faktycznego, należy wskazać, że zakres przedmiotowy 

zastosowania Procedury (spektrum elementów podsystemów i technologii) oraz 

ustanowione w nim tryby weryfiliacji produktów i technologii powinny być ustanowione 

w sposób, który umożliwia PKP P L K wykazanie za pomocą obiektywnych przesłanek 

zasadność stawianych wymagań. 

Wymaga podkreślenia, że w orzecznictwie KIO i sądów powszeclmych brak jest analizy 

analogicznego stanu, w którym zamawiający stawiałby bezwzględny wymóg uprzedniej 

weryfikacji materiałów i technologii w stworzonych przez siebie wewnętrznych procedurach. 

Niniejszy stan faktyczny i rozważane zagadnienia prawne miałyby więc w tym zakresie 

charakter precedensowy. Wobec dużej władzy dyskrecjonalnej w stosowaniu zasad ogólnych 

prawa zamówień publicznych - w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji, 

trudno jest sformułowanym powyżej wnioskom autorów opinii nadać charakter 

przesądzający. 

Pomocniczo można również odnieść się do przepisów Dyrektywy Sektorowej. Nie jest to 

wprawdzie akt prawa bezpośrednio obowiązujący w polskim porządku prawnym, jednak 

niewątpliwe może on dostarczać wskazań interpretacyjnych co do rozumienia w praktyce 
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pewnych pojęć. W załączniku YIII do Dyrektywy 2014/25/UE zdefiniowane zostało pojęcie 

„specyfikacji tectmicznej" na potrzeby stosowania regulacji sektorowej. Specyfikacje takie, 

oprócz wymaganych cech produktu, mogą również odnosić się do określonych ocen 

zgodności lub wręcz procedur ocen zgodności. Natomiast Procedura-SMS-PW-17 jest 

niewątpliwe szczególną procedurą oceny zgodności i w ten sposób wpisuje się w definicję 

specyfikacji technicznej zawartą w Dyrektywie Sektorowej. Polska regulacja PZP nie zawiera 

przepisów, które wskazywałyby szczegółowe definicje specyfikacji technicznych 

wykorzystywanych przy opisie przedmiotu zamówienia lub ograniczałyby możliwość 

wprowadzania wewnętrznych norm przez samych zamawiających. Tym bardziej zasadne jest 

odwołanie się do przepisów dyrektywy, która dopuszcza stosowanie przez zmawiających 

szczegółowych wymagań co do jakości wykorzystywanych produktów i technologii, czy 

procedur oceny zgodności. 

Ponadto, jak zostało powyżej wskazane, nadrzędnym celem implementacji Procedury-SMS-

PW-17 są wymogi bezpieczeństwa, do których bezwzględnego zachowania PKP PLK jest 

obowiązana z mocy Ustawy. Natomiast motyw 56 Preambuły Dyrektywy Sektorowej 

wskazuje, iż żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie powinien uniemożliwiać 

wprowadzenia lub zastosowania środków niezbędnych dla ochrony porządku publicznego, 

moralności publicznej, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, życia ludzi i zwierząt, ochrony 

roślin, czy też innych środków środowiskowych, w szczególności z myślą o zrównoważonym 

rozwoju, pod warunkiem że środki te są zgodne z TFUE. Powyższe jednoznacznie wskazuje, 

że bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podstawowych celów w Unii Europejskiej (tzw. 

wymóg imperatywny), który powinien być uwzględniany przy wykładni przepisów 

dotyczących zamówień publicznych. W związku z powyższym, w ocenie autorów opinii, 

przepisy dot. zamówień publicznych nie powinny być interpretowane w sposób wyłączający 

możliwość zastosowMiia wewnętrznych weryfikacji przez zamawiającego produktów i 

technologii w zakresie bezpieczeństwa. 

Na marginesie należy również wskazać, że wewnętrzne systemy certyfikacji, podobne do 

Procedury PKP PLK wykorzystywane są przez zagranicznych zarządców infrastruktury 

kolejowej - o czym będzie jeszcze mowa w pkt 5 poniżej. Warto w tym miejscu zauważyć 

jedynie, że francuski zarządca infrastruktury (państwowe przedsiębiorstwo SNCF) posiada 
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procedurę weryfikacji zarówno podmiotowej jak i przedmiotowej dostawców materiałów i 

usług wykorzystywanych przez tego zarządcę, a zainteresowany podmiot musi ponieść koszt 

rozpatrzenia jego wniosku niezależnie od etapu i wyników postępowania. 

5. Funkcjonowanie analogicznych procedur w innych państwach członkowskich UE 

Jak już była o tym mowa, zarządcy infrastruktury kolejowej w innych państwach 

członkowskich UE również stosują dodatkowe kryteria dopuszczenia produktów i rozwiązań 

technicznych do stosowania na zarządzanych przez siebie liniach kolejowych. Sporządzający 

opinię przeanalizowali funkcjonowanie analogicznych procedur przez zarządcę Network Raił 

Infirastructure Limited z siedzibą w Londynie (dalej: „Network Raił") oraz SNCF 

Ćtablissement Public a caract^re Industriel et Commercial z siedzibą w Saint Denis (dalej: 

„SNCF"), na podstawie informacji publikowanych na stronach internetowych tych zarządów 

infrastruktury. 

Network Raił jest spółką państwową zarządzającą liniami kolejowymi w Wielkiej Brytanii. 

Network Raił, w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem opracowuje dokumenty 

określane jako „Network Raił Sandards" (dalej: „Standardy") celem kontroli ryzyka. 

Standardy mogą występować jako typ obligatoryjny (od poziomu 1 do poziomu 3) oraz jako 

typ nieobligatoryjny - Guidance Note. 

Proces akceptacji produktów stosowanych na liniach kolejowych Network Raił ma na celu 

zapewnienie, że produkty zaakceptowane uprzednio przez tego zarządcę są bezpieczne, 

kompatybilne, niezawodne, dopasowane do przeznaczenia, nie eksportują nieakceptowalnego 

ryzyka do infrastruktury Network Raił. Network Raił wprowadził różne standardy w 

zależności od produktu, który ma być dopuszczony do sieci tego zarządcy. Produkty 

krytyczne są oceniane według procedur opisanych w standardzie NR/L2/RSE/100/05 oraz 

standardzie NR/L2/RSE/100/07. Produkty uznane za krytyczne i wymagające zatwierdzenia 

są oceniane według procedury opisanej w standardzie NR/L2/RSE/100/06. Inne produkty 

także wymagają uprzedniej akceptacji zgodnie z Guidance Note pn. „Product Acceptance 

Service"z2016r. 
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Procedurą akceptacji objęte są nie tylko produkty, ale i systemy, teclmologie robót, maszyny 

itp. Raił Network publikuje listę typów produktów, które zasadniczo wymagają akceptacji 

wskazując jednocześnie, że lista ta nie jest wyczerpująca oraz ma charakter informacyjny. 

Raił Network publikuje także listę aplikantów oraz listę ostatnio zaakceptowanych 

produktów. Akceptacja produktów następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego i jest 

prowadzona w oparciu o standardy i procedury przyjęte przez Network Raił. Proces 

akceptacja składa się z kilku faz podzielonych na dalsze etapy kontroli, wśród których to faz 

jest faza aplikacji, faza oceny prowadzona w oparciu o dostarczoną przez wnioskodawcę 

dokumentację, faza prób operacyjnych oraz faza właściwego zatwierdzenia w oparciu o 

wyniki dotychczasowych badań. Dostawcy i producenci kontrolowanych produktów są 

zobowiązani do zaangażowania się w caiy obowiązujący w Network Raił proces zapewnienia 

jakości dostawców. 

Powyższe wskazuje, że Network Raił stosuje procedury analogiczne do wdrożonej w PKP 

PLK Procedury SMS-PW-17. Standardy i procedury stosowane w Network Raił są także 

opracowane przez ten podmiot jako procedury wewnętrzne (tak jak w przypadku Procedury 

SMS-PW-17) i stanowią element szerszego systemu zarządzania bezpieczeństwem tego 

zarządcy. Należy więc uznać, że podstawa przyjęcia takich rozwiązań przez Network Raił są 

również odnośne przepisy unijne (w tym Dyrektywa 2004/49) oraz przepisy krajowe. Należy 

przy tym wyraźnie podkreślić, że omawiane wyżej Standardy obowiązujące na liniach 

zarządzanych przez Network Raił są opracowywane i wdrażane przez samego zarządcę i 

podlegają ocenie dokonywanej przez brytyjskiego regulatora, t j . Office of Raił and Road w 

ramach nadzoru sprawowanego nad zarządcą infrastruktury kolejowej (w szczególności 

wydawanie Network Licence oraz nadzór nad bezpieczeństwem). 

W wyniku przeprowadzonej reformy w skład fi-ancuskiej grupy kolei publicznych wchodzą 

SNCF, SNCF Mobilites oraz SNCF R^seau. Grupa ta przyjęła wewnętrzną Procedurę 

Kwalifikacji Dostawców (fi-. Procedurę de qualification Foumitures), będącą systemem 

kwalifikacji podmiotów gospodarczych (operatorów ekonomicznych w odniesieniu do 

podstawowych zasad zamówień publicznych). Przyjęty system kwalifikacyjny jest oparty na 

preselekcji podmiotów gospodarczych, które realizowałyby dostawy. Jednocześnie przyjęto 
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założenie, że kwalifikacja dostawców będzie następowała jedynie z uwzględnieniem 

ustanowionych w tej procedurze obiektywnych kryteriów i zasad. 

W efekcie, kwalifikacja dostawców jest dokonywana po uprzedniej analizie danych 

odnoszących się kwestii administracyjnych i prawnych oraz weryfikacji zdolności 

finansowych, technicznych i zawodowych^ które zostały uznane za niezbędne dla 

zrealizowania danego typu zamówienia. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego 

ograniczona zostaje więc grupa potencjalnych dostawców, przy jednoczesnym braku 

gwarancji systematycznego ich uwzględniania pry dokonywanych zamówieniach. 

Dostawca, który przeszedł proces kwalifikacji, jest zobowiązany do informowania Grupy 

SNCF o wszelkich planowanych zmianach w odniesieniu do miejsca produkcji 

poszczególnych wyrobów oraz do deklarowania swoich poddostawców. Jednocześnie Grupa 

SNCF zastrzega sobie prawo na każdym etapie wykonania kontraktu oceny jakości produkcji, 

w każdym w miejsc, w których ta produkcja się odbywa, w zakresie w jakim przyczynia się 

ona do powstania produktu finalnego, jako że taka ewaluacji stanowi obiektywne kryterium 

kwalifikacji danego przedsiębiorstwa. Dotyczy to przy tym również podwykonawców. 

Jednym z dokumentów wymaganych na et^ie procedury kwalifikacyjnej jest List 

angażujący, zgodnie z którym Dostawcy zobowiązują się do stosowania każdorazowo 

obowiązujących przyjętych przez Grupę SNCF Specyfikacji jakości 900G, 90ID, 900F, 

906E oraz 908F, które określają warunki jakości w zależności od wyrobu dostarczanego do 

SNCF. W szczególności zawierają one tecłmiczną procedurę kwalifikacji produktów w celu 

potwierdzenia, czy posiadają one cechy określone we właściwych dokumentach. Ponadto, 

system kontroli jakości nie jest w żadnym razie ograniczony jedynie do etapu wytypowania 

dostawców ewentualnych produktów i obejmuje on podwykonawców oraz cały okres 

współpracy z SNCF, przy czym stopień kontroli jakości realizowanej przez SNCF zależy 

przede wszystkim od wpływu danego produktu na bezpieczeństwo. I^ocedura kwalifikacyjna 

podlega opłacie w wysokości 2500 EUR netto. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że procedury akceptacji produktów i oceny dostawców 

celem użycia na liniach kolejowych zarządzanych przez brytyjskiego oraz fi^ncuskiego 

zarządcę infrastruktury są w zasadniczych swoich elementach podobne do procedury 
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dopuszczenia stosownej przez PKP PLK. Pozwala to dodatkowo wzmocnić przedstawioną 

wcześniej argumentację przemawiającą za tym, że stosowanie Procedury SMS-PW-17 

znajduje swoją podstawę w przepisach unijnych i krajowych dotyczących 

bezpieczeństwa kolei, ale także stanowi praktykę znaną i stosowaną w innych państwach 

członkowskich UE. 

*** 
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E , PODSUMOWANIE 

Mając na uwadze powyższe, w ocenie sporządzających opinię należy uznać, że: 

1) Przepisy prawa krajowego jak i unijnego nie wprowadzają zakazu stosowania 

przez zarządców infrastruktury kolejowej wewnętrznych regulacji w zakresie 

dopusz«a:ania elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do 

stosowania na liniach kolejowych danego zarządcy in&astruktury. 

2) Zgodnie z przepisami krajowymi oraz unijnymi, zarządca infrastruktury 

kolejowej jest obowiązany do stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 

(SMS), który obejmuje także zarządzanie ryzykiem związanym z 

podwykonawcami oraz dostawcami materiałów i usług. Zarządca ma 

gwarantować zarządzanie tyzykiem powodowanym także przez dostawców i 

usługodawców, w tym ich podwykonawców. Zarządca może wymagać 

uczestnictwa swoich dostawców i usługodawców, w tym ich podwykonawców, we 

wdrożonym przez siebie procesie zarządzania ryzykiem. Zarządca infrastruktury 

nie tylko może, ale wręcz powinien wdrożyć SMS, zgodnie z którym będzie 

wymagał także od swoich podwykonawców i dostawców spełnienia adekwatnych 

do rodzaju prowadzonej działalności rygorów bezpieczeństwa. 

3) Procedura SMS-PW-17 jest elementem całego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem (SMS) w PKP PLK, jest jedną z procedur ujętych w Księdze 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Księga SMS). Procedura SMS-PW-17, 

jako stanowiąca nieodłączny element wdrożonego w PKP P L K systemu SMS, 

była badana przez Prezesa UTK w toku postępowania o wydanie autoryzacji 

bezpieczeństwa i została zaakceptowana przez Prezesa UTK jako zgodna z 

przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie bezpieczeństwa kolei. 

4) Wdrożenie Procedury SMS-PW-17 ma swoje umocowanie prawne zarówno w 

treści Ustawy (zwłaszcza art. 17a ust. 1 i 2), Rozporządzenia SMS (§ 2 i 4), jak też 

w treści Dyrektywy 2004/49 (zwłaszcza art. 4 ust. 3, art. 9 ust, 1 i 2), czy 

Strona | 43 
Prof. Marek Wieribowski i Parloerzy NIP 7010056371 OO-4S40 Warszawa lei: 22 312 41 10, fas; 22 312 41 12 
Adwokaci 1 RadtMWle Prawni KRS 0000274978 Mokotowska 15A lok. 17 email: office®wierzbowskl,com 



L Wierzbowski 
& P A R T N E R S 

Rozporządzenia 402/2013 (zwłaszcza art. 5 ust. 2). Skoro prawodawca nakazuje 

zarządcy infrastruktury kolejowej wdrożenie SMS, który dodatkowo ma 

gwarantować jego przestrzeganie także przez dostawców i podwykonawców, to 

zarządca ma prawo wymagać od swoich dostawców i podwykonawców, aby 

stosowali oni wyłącznie elementy podsystemów i technologie uprzednio przez 

PKP PLK zaakceptowane jako zgodne z wdrożonymi i zaakceptowanymi przez 

organ nadzoru (tu: Prezes UTK) procedurami bezpieczeństwa. 

5) Oceniając relacje pomiędzy Dyrektywą 2008/57 a Procedurą SMS-PW-17 należy 

zwrócić uwagę na to, iż Dyrektywa 2008/57 jest jedną z kilkudziesięciu już 

obecnie tzw. dyrektyw nowego podejścia (ang. New Approach Directiveś) do 

harmonizacji i normalizacji technicznej. 

6) Dopuszczenie do obrotu na terytorium UE nie oznacza obowiązku nabycia 

produktów dopuszczonych, a jedynie stwarza możliwość oferowania takich 

produktów na rynku. Nabywcy mogą kierować się jeszcze innymi kryteriami 

przy nabywaniu danego produktu niż tylko tym, że produkt taki może być 

oferowany na terytorium UE. 

7) W ramach Procedury SMS-PW-17 nie dochodzi do jakiegokolwiek ponownego 

przeprowadzania procesu oceny zgodności, a jedynie do weryfiiiacji tego, czy 

zgłaszany produkt (element podsystemu lub technologia) przeszedł już pomyślnie 

taki proces, a jeśli tak, to w jaki sposób i na podstawie jakich badań. 

8) PKP P L K jest uprawniona - a biorąc po uwagę wspomniane wyżej kwestie 

związane z obowiązkiem wdrożenia SMS obejmującego także ryzyka związane z 

dostawcami i podwykonawcami - wręcz zobligowana do stosowania procedury 

polegającej na weryfikacji, czy elementy podsystemów i technologie, które mają 

być stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP P L K są możliwe 

do takiego bezpiecznego, niezawodnego i uzasadnionego funkcjonalnie 

stosowania. 
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9) Ze względu na charakter i zakres Procedury SMS-PW-17 oraz przyjętej definicji 

pozycji dominującej, działania w zakresie wprowadzenia obowiązku 

przeprowadzenia weryfiliacji i uzyskania dopuszczenia w odniesieniu do 

elementów podsystemów i technologii mogą być analizowane w zakresie 

przejawów nadużywania pozycji dominującej określonych w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 3 

i 5 okiku. Z punktu widzenia potencjalnych wykonawców ubiegających się o 

uzyskanie zamówienia z PKP PLK, powyższe przepisy należy interpretować w 

ten sposób, że nakazują one kształtowanie relacji opartych na transparentnych, 

obiektywnych i niedyslcryminacyjnych zasadach. Natomiast wszelkie formy 

niejednolitego traktowania powinny znajdować obiektywne uzasadnienie, 

najlepiej odnoszące się do kryteriów ekonomicznych. Niemniej jednak, pozostałe 

względy, a wśród nich również bezpieczeństwo, także mogą być brane pod uwagę. 

10) Co do zasady można przyjąć za uzasadnione odmienne traktowanie 

poszczególnych wykonawców przez zarządcę Unii kolejowej z uwagi na względy 

związane z bezpieczeństwem sieci, a także kwestie funkcjonalno-użytkowe oraz 

kosztowe. Niemniej jednak, podkreślić należy, iż w praktyce taka ocena powinna 

zostać przeprowadzona indywidualnie w odniesieniu do każdego elementu 

podsystemu lub technologii, w celu ustalenia, czy rzeczywiście konieczne jest 

poddawanie ich dodatkowemu szczególnemu reżimowi dopuszczenia 

występującemu na poziomie zarządcy kolejowego. 

11) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem IGO i sądów powszechnych, przedmiot 

zamówienia winien być tak opisany, by odzwierciedlał rzeczywiste i racjonalne 

potrzeby zamawiającego. Potrzeby te mogą być w szczególności związane z 

realizacją obowiązków o charakterze społecznym, mogą być dyktowane 

względami bezpieczeństwa lub wynikać z uwarunkowań funkcjonalnych 

właściwych danemu zamawiającemu. Prawo zamówień publicznych nie powinno 

być stosowane i interpretowane jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie 

zasady równej konkurencji, a oderwaniu od innego celu jakim jest dokonywanie 

racjonalnych i celowych zakupów. Każdy z zamawiających ma prawo określić 
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przedmiot zamówienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uzasadnionych 

jego potrzebami opartymi w obiektywnych przesłankach. 

12) Procedura-SMS-PW-17 jest dokumentem jawnym i udostępnionym wszystkim 

podmiotom funkcjonującym na rynku. Każdy podmiot przystępujący do 

weryfikacji produktów i technologii w ramach Procedury traktowany jest według 

tych samych zasad. 

13) Procedura-SMS-PW-l7, co do zasady, wpisuje się w retim art 29 ust. 1 i 2 PZP i 

jej wdrożenie nie narusza zasady uczciwej konkurencji. Procedura ma za zadanie 

realizować rzeczywiste i racjonalne potrzeby PKP PLK, w szczególności w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i osób korzystających z 

kolei oraz efektywności. Zwłaszcza wymóg zapewnienia bezpieczeństwa powinien 

uzasadniać wyższe standardy jeśli chodzi o specyfikację techniczną produktów i 

technologii. Zatem potrzeby te są niewątpliwie uzasadnione obiektywnymi 

przesłankami i ściśle związane z uwarunkowaniami funkcjonalnymi prowadzonej 

działalności. 

14) Stosowanie Procedury SMS-PW-17 znajduje swoją podstawę w przepisach 

unijnych i l(rajowvch dotyczących bezpieczeństwa kolei, ale^ także stanowi 

praktyk^znaną i stasowaną w innych państwach członkowsjiićh^ 
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