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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557242-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
2021/S 211-557242

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, Paweł Wach
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl 
Tel.:  +48 224737353 / +48 224738079
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Modyfikacja systemów radiołączności pociągowej, z opcją
Numer referencyjny: MWZ3.27.58.2021

II.1.2) Główny kod CPV
51330000 Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modyfikacji systemów radiołączności pociągowej w 
pojazdach serii: VT627 – 4 szt., SA135 – 7 szt., EN76 – 16 szt., 111Eb – 2 szt., ABpbdzf – 11 szt., 316B – 
2 szt. (zamówienie podstawowe), z możliwością skorzystania przez Zamawiającego z opcji polegającej na 
rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia na usługę wykonania modyfikacji systemów radiołączności 
pociągowej w pojazdach serii EU47 – 11 szt., dostosowując ww. pojazdy do standardu radiołączności GSM-R.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 047 350.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000 Radiotelefony

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są Sekcje Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów (ul. Chłopickiego 53, 
04-275 Warszawa) i Tłuszcz (ul. Przemysłowa 43, 05-240 Tłuszcz).

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modyfikacji systemów radiołączności pociągowej w 
pojazdach serii: VT627 – 4 szt., SA135 – 7 szt., EN76 – 16 szt., 111Eb – 2 szt., ABpbdzf – 11 szt., 316B – 
2 szt. (zamówienie podstawowe), z możliwością skorzystania przez Zamawiającego z opcji polegającej na 
rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia na usługę wykonania modyfikacji systemów radiołączności 
pociągowej w pojazdach serii EU47 – 11 szt., dostosowując ww. pojazdy do standardu radiołączności GSM-R.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach 
umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia (opcja) jest usługa wykonania modyfikacji systemów radiołączności pociągowej w 
pojazdach serii EU47 – 11 szt., dostosowując ww. pojazdy do standardu radiołączności GSM-R.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający podjął decyzję o zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie opcji 
polegającej na usłudze wykonania modyfikacji systemów radiołączności pociągowej w pojazdach serii EU47 – 
11 szt., dostosowując ww. pojazdy do standardu radiołączności GSM-R.

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:
W celu dopuszczenia pojazdów Zamawiającego do kursowania po linii kolejowej nr 9, w szczególności na 
obsługiwanym przez Zamawiającego odcinku z Warszawy do Działdowa, ale także ewentualnie dalej w 
kierunku Trójmiasta (pociąg „Słoneczny”), pojazdy te muszą posiadać urządzenia radiołączności pociągowej 
obsługujące standard GSM-R. GSM-R jest to nowy standard radiołączności pociągowej zgodny z TSI 
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Sterowanie (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27.05.2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej). Docelowo, tj. 
do końca 2024 r. wszystkie pojazdy Zamawiającego będą musiały posiadać tego typu urządzenia. Jest to 
więc pierwszy etap (pilotażowy) dla większego przedsięwzięcia, które będzie musiało zostać zrealizowane 
przez Zamawiającego. Wobec tego zaszła konieczność niezwłocznego udzielenia zamówienia na wykonanie 
modyfikacji systemów radiołączności pociągowej na pojazdach Zamawiającego kursujących na linii klejowej nr 
9, dostosowując pojazdy do obsługi standardu radiołączności GSM-R.
Należy również podkreślić, że na innych liniach kolejowych ww. pojazdy po dniu 02.01.2022 r. w dalszym ciągu 
będą korzystały z radiołączności w systemie VHF. Z tego względu konieczne jest posiadanie urządzenia które 
będzie obsługiwało dwa systemy radiołączności. Tego typu urządzenia, dopuszczone do użytkowania w Polsce, 
posiada obecnie wyłącznie jeden dostawca, tj. firma Radionika Sp. z o. o. Ponadto podmiot ten jako jedyny 
posiada zdolności techniczne do modyfikacji własnych urządzeń. Na rynku nie ma podmiotów, które byłyby 
autoryzowane do wykonywania tego typu zmian.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pojazdów wyposażonych w system radiowy GSM-R, zdolnych 
do eksploatacji na linii kolejowej nr 9, po dniu 02.01.2022 r. oraz mając na uwadze, że usługa może być 
zrealizowana tylko przez jednego Wykonawcę (firma Radionika Sp. z o. o.) Zamawiający podjął decyzję o 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 1, w związku 
z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) 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

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: 1

Nazwa:
Modyfikacja systemów radiołączności pociągowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/10/2021

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
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Oficjalna nazwa: Radionika Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-864
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: 1 843 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 047 350.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy prace związane z procesem certyfikacji.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

Zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację zmówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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:
27/10/2021
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