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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5805-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi publicznego transportu kolejowego
2019/S 004-005805
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
Poznań
61-897
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kamiński - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 612792739
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Faks: +48 612792708
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl
I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Kolei
Wielkopolskich Sp. z o.o.
Numer referencyjny: KW-P-96/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
60210000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 644 992.68 PLN
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar działalności Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę całości lub części umów przewozu zawieranych z
podróżnymi przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Umowy przewozu będą dotyczyć odpowiednio przejazdów w
pociągach Wykonawcy na podstawie biletów: jednorazowych, okresowych - odcinkowych, wg ofert specjalnych,
wg innych ofert wdrożonych w trakcie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto
przewóz rzeczy oraz zwierząt pod opieką podróżnego w pociągach uruchamianych przez Wykonawcę.
Przedmiot zamówienia stanowi również sprzedaż biletów na przejazdy na połączenia kolejowe obsługiwane
przez pociągi Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający w dniu 3.1.2019 r. zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”), wykonującym działalność, o której mowa w art. 132
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego. Na
terenie Województwa Wielkopolskiego sieć połączeń regionalnych obsługuje dwóch przewoźników: Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (dalej „Wykonawca”). Podróżny chcący odbyć
podróż w określonej relacji może ją odbyć pociągiem jednego lub drugiego przewoźnika, a w niektórych
przypadkach musi skorzystać z pociągów obu przewoźników. W celu rozszerzenia dostępności usług transportu
kolejowego, co wpłynie na poprawę komfortu obsługi podróżnych i stworzenie jak najgęściejszej siatki połączeń
kolejowych w Województwie Wielkopolskim Zamawiający podjął decyzję aby usługę sprzedaży biletów Spółki
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. i wykonywanie przewozu jako podwykonawca świadczyła Spółka Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. Realizując przedmiotowe zamówienie Zamawiający we własnym imieniu będzie zawierać
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umowy przewozu osób, rzeczy i zwierząt, a Wykonawca w całości lub w części będzie wykonywał przewozy
osób, rzeczy i zwierząt działając jako podwykonawca Zamawiającego. Spółka Przewozy Regionalne Sp. z
o.o. jest jedynym przewoźnikiem, który wraz ze Spółką Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. tworzy sieć połączeń
regionalnych w Województwie Wielkopolskim. Wykonawca prowadzi sprzedaż biletów w wielu punktach
na terenie nie tylko Województwa Wielkopolskiego, ale również całego kraju. Dzięki podpisaniu umowy o
wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pasażerowie zyskają możliwość zakupu biletu
nie tylko w kasach biletowych Zamawiającego, ale również w wielu już istniejących kasach Wykonawcy.
Podróżny będzie mógł odbywać przejazdy pociągami obu przewoźników na podstawie jednego biletu. W
szczególności, z racji ograniczeń dotyczących przedmiotu działalności Zamawiającego, a także kryteriów
dotyczących rodzaju działalności prowadzonej przez Wykonawców, nie może to być przewoźnik spoza branży
kolejowej. W odniesieniu do ogólnopolskich przewozów regionalnych, jedynym przewoźnikiem spełniającym
te kryterium są Przewozy Regionalne Sp. z o.o. W związku z powyższym uzasadnionym jest przeprowadzenie
postępowania w oparciu o przepis art. 134 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, gdyż
usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę tj. Przewozy
Regionalne Sp. z o.o.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Nazwa:
Wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Kolei
Wielkopolskich Sp. z o.o.
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/01/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
Warszawa
03-414
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 3 644 992.68 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 644 992.68 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania (faksem lub drogą elektroniczną) informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2019
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