Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów
przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017

Załącznik 7

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej
1.

Organizatorem aukcji jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, które powołuje zespół
do przeprowadzenia aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej. Przewodniczącym zespołu
do przeprowadzenia aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej jest pracownik wyznaczony
przez dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK.

2.

Przedmiotem aukcji jest kwota podwyższenia stawki jednostkowej dostępu do przepełnionej
infrastruktury kolejowej określonej w zaproszeniu do udziału w aukcji według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3.

Do udziału w aukcji, po zakończeniu procesu koordynacji wniosków o przydzielenie trasy
pociągu, zapraszani są wnioskodawcy zainteresowani wykorzystaniem przepełnionej
infrastruktury kolejowej, którzy złożyli równorzędne wnioski o przydzielenie tras pociągów z uwagi
na priorytety wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 Ustawy.

4.

Warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do aukcji jest przedstawienie, przed ich rozpoczęciem,
organizatorowi aukcji upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy sporządzonego wg wzoru
nr 2 do niniejszych zasad.

5.

Aukcja odbywa się w miejscu i terminie ustalonym, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu
Transportu Kolejowego, w zaproszeniu do udziału w aukcji.

6.

Aukcja prowadzona jest tylko z udziałem przybyłych zaproszonych do udziału w aukcji
wnioskodawców. Nie będą rozpatrywane pisemne oferty.

7.

Aukcja polega na ustnej licytacji kwoty podwyższenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej
dla przejazdu po przepełnionej infrastrukturze kolejowej w okresie przepełnienia.

8.

W przypadku wniosków o przydzielenie trasy pociągu dotyczących więcej niż jednego
przepełnionego odcinka linii kolejowej, licytowana kwota podwyższenia stawki jednostkowej
dotyczy wszystkich przepełnionych odcinków.

9.

Licytowana minimalna kwota podwyższenia stawki jednostkowej dla przejazdu po przepełnionej
infrastrukturze kolejowej w okresie przepełnienia wynosi 0,10 zł/pockm (bez podatku VAT).

10. Zakończenie licytacji poprzedza trzykrotne potwierdzenie przez prowadzącego licytację ostatniej
licytowanej kwoty podwyższenia stawki jednostkowej.
11. Do obowiązków przewodniczącego aukcji należy w szczególności:
1) sprawdzenie obecności zainteresowanych wnioskodawców i dostarczonych upoważnień;
2) scharakteryzowanie sytuacji powstałej po zakończeniu procesu koordynacji na linii kolejowej
uznanej za przepełnioną;
3) ustalenie wnioskodawców, którym przydzielono trasy pociągów i kwoty podwyższenia stawki
jednostkowej.
12. Trasa pociągu przydzielana jest wnioskodawcy, który:
1) zaoferował najwyższą kwotę podwyższenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej
w przypadku przeprowadzenia licytacji;
2) zgłosił się jako jedyny do udziału w aukcji;
3) przewiduje największą pracę eksploatacyjną na sieci zarządzanej przez PLK
z wykorzystaniem tej trasy w przypadku braku propozycji podwyższenia stawki jednostkowej
dla przejazdu po przepełnionej infrastrukturze kolejowej w okresie przepełnienia lub
niezgłoszenia się do aukcji żadnego z zainteresowanych wnioskodawców.
13. Organizator aukcji sporządza, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych zasad,
protokół z przebiegu aukcji ze wskazaniem wnioskodawcy, któremu przydzielono wolną zdolność
przepustową. Protokół z aukcji powinien być podpisany przez przedstawicieli organizatora aukcji
oraz przedstawicieli wnioskodawców.
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14. Uczestnicy aukcji mogą wnosić uwagi dotyczące aukcji w protokole z aukcji.
15. Protokół z aukcji przekazywany jest wszystkim wnioskodawcom biorącym udział w aukcji.
16. Skargi dotyczące przeprowadzonej aukcji należy składać najpóźniej 3 dni po otrzymaniu
protokołu z aukcji na adres Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK.
17. Kwota podwyższenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej dla przejazdu po przepełnionej
infrastrukturze kolejowej w okresie przepełnienia, ustalona na podstawie ust. 13, zostanie
uwzględniona w Umowie.
18. Dodatkowych informacji nt. aukcji udziela organizator aukcji wymieniony w zaproszeniu, o którym
mowa w ust. 2.
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Wzór nr 1

………………………………………………..

…………………………………

(pieczęć adresowa komórki PLK)

(miejscowość i data)

Nr pisma …………

ZAPROSZENIE
do udziału w aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej
infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach opracowywania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2016/2017

Informuję, że w trakcie opracowywania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2016/2017, stwierdzono
przepełnioną infrastrukturę kolejową scharakteryzowaną poniżej. Dla przydzielenia tras pociągów
z wykorzystaniem przepełnionej infrastruktury kolejowej, niezbędne jest przeprowadzenie aukcji
nieprzydzielonej zdolności przepustowej cen dostępu, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania
z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788, ze zm.).
W związku z tym, zapraszam upoważnionego przedstawiciela Wnioskodawcy na aukcję
nieprzydzielonej zdolności przepustowej, która odbędzie się wg zasad przeprowadzania aukcji
stanowiących załącznik 7 do Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych
tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów
2016/2017. W przypadku nieprzybycia upoważnionego przedstawiciela, decyzja o przydzieleniu trasy
pociągu zostanie podjęta bez udziału nieobecnych przedstawicieli wnioskodawców.
Przedmiot aukcji: kwota podwyższenia stawki jednostkowej
Przepełniony odcinek:……………………………….……
Okres przepełnienia: ……………………………………………………………………………..
Zainteresowani wnioskodawcy:
Lp.

Wnioskodawca

Nr wniosku

1.
2.
3.
4.
5.
Komórka PLK prowadząca aukcję: …………………………………………………………
Dane teleadresowe komórki prowadzącej aukcję:
Nr tel.: ………………………….
Faks: …………………………...
E-mail: …………………………
Miejsce aukcji: ..............................................................................................................
Termin rozpoczęcia oraz przewidywany termin zakończenia aukcji: ……………………
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Wzór nr 2

………………………………………………..

…………………………………

(pieczęć adresowa firmy - nazwa)

(miejscowość i data)

UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniam Pana/Panią ...........................................................................................
legitymującego/ą się ……………………………………...........................................................
do reprezentowania ..........................................................................................................
(nazwa wnioskodawcy)
w aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej na podstawie w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania
z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788, ze zm.) w zakresie dotyczącym zaproszenia do
udziału w aukcji nr …………….. z dnia …..…………………...., a w szczególności do podejmowania decyzji w
imieniu …………………………………………………..…. niezbędnych w ww. postępowaniu.
Dane teleadresowe przedstawiciela wnioskodawcy:
Adres do korespondencji: …………………………………………………..
E-mail: …………………………..
Nr tel.: ……………………………

...........................................................................................
(podpis uprawnionej osoby do reprezentacji wnioskodawcy)
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Wzór nr 3

Protokół z aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej
1.

W dniu ………………….. r. w siedzibie ……….………………., zgodnie z zaproszeniem do udziału
w aukcji nr ……...… z dnia ……..……. odbyła się aukcja nieprzydzielonej zdolności przepustowej.

2.

W aukcji uczestniczyli przedstawiciele wnioskodawców, organizatora aukcji oraz ………….………
………………………………………………. według załączonej listy.
Nie przybył na aukcję przedstawiciel:……………………………………………………….

3.

Przewodniczący aukcji wskazał, że przedmiotem aukcji będzie kwota podwyższenia stawki
jednostkowej dostępu do przepełnionej infrastruktury kolejowej określonej w zaproszeniu do
udziału w aukcji o następującej charakterystyce wolnej zdolności przepustowej podlegającej
licytacji:
Okres przepełnienia: ……………………………………………………………………
Nr
linii
wg
Id-12
(D-29)

Lp.

Nazwa przepełnionego
odcinka

Km pocz.

Km
końca

Długość
[km]

Od
godz.

Do
godz.

1
2
4.

Wyniki licytacji:
1) Na przepełnionym odcinku opisanym w wierszu 1 tablicy w pkt. 3 protokołu poszczególni
wnioskodawcy zaoferowali następujące kwoty podwyższenia stawki jednostkowej:
1. trasa pociągu od godz.: …..…
Lp.

Wnioskodawca

Kwota podwyższenia
stawki jednostkowej
bez VAT [zł/pockm]

Nr wniosku

1
2
3
5.

Trasy pociągów przydzielono wnioskodawcom, którzy zaoferowali największe kwoty wymienione
w pkt. 4.

6.

Inne ustalenia dotyczące aukcji: …………………………………………………………….

7.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do przygotowania projektu rocznego rozkładu jazdy
pociągów 2016/2017 uwzględniającego przydzielone trasy pociągów na podstawie wyniku aukcji.

8.

Prezes UTK zostanie pisemnie poinformowany o pobieraniu podwyższonej opłaty podstawowej
na podstawie niniejszego protokołu.

9.

Uwagi organizatora aukcji:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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10. Uwagi przedstawicieli wnioskodawców:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(podpisy przedstawicieli organizatora aukcji)

(podpisy przedstawicieli wnioskodawców)

Załączniki:
1.

Lista uczestników aukcji

2.

Upoważnienia przedstawicieli wnioskodawców

Aktualizacja z dnia: 31.05.2017 r.

Strona 6 z 7

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów
przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017

Załącznik 7

Załącznik do protokołu z aukcji

Lista uczestników aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej
przeprowadzonej w dniu ………………………

Lp.

Imię i nazwisko

Firma

Nr telefonu

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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