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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16508-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi publicznego transportu kolejowego
2022/S 008-016508

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kielczyk, Anna Wysmułek
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl 
Tel.:  +48 224737353/+48 4738079
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazowieckie.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Nabycie ulgowych usług transportowych na rok 2022
Numer referencyjny: MWZ7.27.106.2021

II.1.2) Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie ulgowych usług transportowych na 2022 rok dla pracowników oraz 
niektórych członków ich rodzin, członków Rady Nadzorczej Pracodawcy, stypendystów, emerytów kolejowych, 
rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne.

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: 3 857 363.23 PLN
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie ulgowych usług transportowych na 2022 rok dla pracowników oraz 
niektórych członków ich rodzin, członków Rady Nadzorczej Pracodawcy, stypendystów, emerytów kolejowych, 
rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Zamówienie dotyczy sprzedaży ulgowych usług transportowych na 2022 rok na rzecz Spółki ,,Koleje 
Mazowieckie - KM” sp. z o.o. na podstawie Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla 
pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne, zawartego 
w dniu 27 listopada 2013 roku, pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych, działającym w imieniu i na 
rzecz Pracodawców, a przewoźnikami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie. Pracodawca nabywa od 
prowadzącego dystrybucję – PKP Intercity, zgodnie z w/w Porozumieniem oraz zgodnie z art. 74b ustawy z dn. 
8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie 
Koleje Państwowe”(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 680, z późn. zm.) – ulgowe usługi transportowe na 2022 rok dla: 
pracowników oraz niektórych członków ich rodzin, członków Rady Nadzorczej Pracodawcy, stypendystów, 
emerytów kolejowych, rencistów kolejowych, rencistów rodzinnych oraz osób pobierających kolejowe 
świadczenia przedemerytalne.Powyższe okoliczności wskazują, że przedmiotowa usługa z przyczyn 
technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę tj. „PKP 
Intercity” Spółkę Akcyjną. W ocenie Zamawiającego powyższy stan faktyczny w pełni uzasadnia zastosowanie 
udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 388 pkt. 1) w związku z 
art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych,
tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego 
Wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: MWZ7.27.106.2021

Nazwa:
Nabycie ulgowych usług transportowych na rok 2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 857 363.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 857 363.23 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

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 / 4587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 / 4587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022

12/01/2022 S8
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

