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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619812-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
2019/S 249-619812
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Składowa 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-897
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kamiński – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

Nazwa:
Usługa trakcyjna obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym
składającym się z 2 wagonów pasażerskich
Numer referencyjny: KW-WWA-280.109.2019.WK

II.1.2)

Główny kod CPV
63711000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa trakcyjna obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze
składem wagonowym składającym się z 2 wagonów pasażerskich, której warunki realizacji zostały określone w
załączniku nr 2 (Specyfikacja wymagań technicznych), załączniku nr 3 (Rozkład jazdy) oraz w załączniku nr 1
(Wzór umowy) do OWZ.

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: 2 885 789.96 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:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę trakcyjną polegającą na obsłudze
drużynami trakcyjnymi pociągów Zamawiającego, złożonych pojazdów Wykonawcy, prowadzonych trakcją
parową na zasadach określonych umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy pojazdami Wykonawcy składającym się
każdorazowo z lokomotywy parowej oraz 2 wagonów pasażerskich.
3. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do:
a) prowadzenia składami pociągów pociągów pasażerskich Zamawiającego, ujętych w rocznym rozkładzie
jazdy udostępnianym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
b) wykonywania manewrów stacyjnych składów pociągów w okresie od dnia 18.1.2020 do 28.11.2020 r.;
c) wykonywania czynności mających na celu przygotowanie pojazdów Wykonawcy do realizacji rozkładu
jazdy,w tym ogrzewania składów wagonów w okresie od dnia 18.1.2020 do 30.4.2020 oraz 1.9.2020 do
28.11.2020 r. na polecenie kierownika pociągu Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do technicznego
przygotowania składów pociągów do drogi, a także bieżącego przygotowywania drużyn trakcyjnych do realizacji
przedmiotu umowy;
d) wykonywania prac związanych z postojem składów pociągów na stacjach pośrednich;
e) odstawiania pojazdów Wykonawcy na tory postojowe.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, wyłącznie przy pomocy maszynistów
posiadających imienne zaświadczenie z odbytego szkolenia z zakresu budowy i obsługi pojazdów Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z wykorzystaniem pojazdów
Wykonawcy,dostosowanych konstrukcyjnie do jazdy z prędkością co najmniej 100 km/h.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w okresie od dnia 18.1.2020 r. do dnia
28.11.2020 r.
7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia polegające na obsłudze lokomotywy parowej (drużyna trakcyjna), jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
a. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do aktualizacji rozkładu jazdy i wykazu zawiadamiając
Wykonawcę o dokonanej zmianie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności za pośrednictwem poczty
elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych w stosunku do wejścia zmian w życie
(dalej „opcja zmiany rozkładu”). Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z
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tytułu skorzystania przez Zamawiającego z opcji zmiany rozkładu, za wyjątkiem zwiększonego wynagrodzenia
odpowiadającego zwiększeniu liczby pociągokilometrów wprowadzonemu w oparciu o opcję ilości, przy czym
za 1 pociągokilometr strony będą uważały przejazd 1 składem pociągu na odległość 1 kilometra. Skorzystanie
przez Zamawiającego z opcji zmiany rozkładu jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
b. Zamawiający uprawniony jest zmienić liczby pociągokilometrów niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy przekazując Wykonawcy informacje o tym fakcie pod rygorem nieważności w formie dokumentowej za
pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej „opcja ilości”) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych w
stosunku do wejścia zmian w życie.
Zamawiający uprawniony jest do korzystania z opcji ilości wielokrotnie, w części lub w całości. Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tytułu zmniejszenia liczby pociągokilometrów, ani
nieskorzystania przez Zamawiającego ze zwiększenia liczby pociągokilometrów w ramach opcji ilości.
c. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulacji Zamawiającego, przesyłając Wykonawcy
nowe brzmienie dokumentu wchodzącego w ich skład w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w umowie (dalej „opcja obowiązujących dokumentów”) z wyprzedzeniem
co najmniej 7 dni kalendarzowych w stosunku do wejścia zmian w życie.
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu skorzystania lub
nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji obowiązujących dokumentów. Skorzystanie przez Zamawiającego
z opcji obowiązujących dokumentów jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Istotne postanowienia do umowy dotyczące warunków uruchamiania prawa opcji
zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do OWZ.
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:
Zamawiający w dniu 7.11.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
trakcyjną obejmująca pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się
z 2 wagonów pasażerskich – nr sprawy Zamawiającego KW-WWA-280.88.2019.WK, zamieszczając ogłoszenie
o zamówieniu nr 2019/S 215-528722 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej pod adresem:
https://kw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/149734/usluga-trakcyjna-obejmujaca-prace-lokomotywyparowej-z-druzyna-trakcyjna-ze-skladem-wagonowym-skladajacym-sie-z-2-wagonow-pasazerskich
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej tego samego dnia.
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 10.12.2019 r. godz. 08:00. Wyznaczony termin
składania ofert był więc, zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.; dalej „ustawa Pzp”) nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
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Z uwagi na fakt, że w prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 10.12.2019 r. godz.
08:00 nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający w dniu 10.12.2019 r. unieważnił postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).
Zamawiający w dniu 10.12.2019 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania, tj. unieważnieniu. Ogłoszenie
to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 241-593430 w dniu
13.12.2019 r.
W związku z tym, że jak opisano powyżej w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a także z uwagi na fakt, że pierwotne warunki zamówienia
nie zostały zmienione (warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki
realizacji zamówienia pozostają w niezmienionym kształcie) istnieje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej
ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Przedmiotem negocjacji między
Zamawiającym a Wykonawcą będzie wyłącznie cena za realizację przedmiotu zamówienia.
Wszczęcie postępowania, tj. wysłanie zaproszenia do negocjacji nastąpiło po terminie na wniesienie odwołania,
o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego KW-WWA-280.88.2019.WK
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
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23/12/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Parowozownia Wolsztyn
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1
Miejscowość: Wolsztyn
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 64-200
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Całkowita końcowa wartość zamówienia zostanie opublikowana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia po
przeprowadzeniu negocjacji oraz zawarciu umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

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 zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019
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