
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia potrzeby funkcjonowania
Radio-Stop w systemie radiołączności GSM-R i rozwiązań technicznych umożliwiających

wdrożenie takiego rozwiązania.

Ogłoszenie nr 500037446-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Urząd Transportu Kolejowego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz z zakresu
systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0162/17 „Wsparcie eksperckie realizacji zadań

realizowanych przez UTK.”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 582482-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Transportu Kolejowego, Krajowy numer identyfikacyjny 015481433, ul. Aleje Jerozolimskie  134, 02-305   Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 749 14 00, e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl, faks 22 749 14 01.

Adres strony internetowej (url): www.utk.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BAF-WZPL.253.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

Część I (pierwsza) - Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia potrzeby funkcjonowania Radio-Stop w systemie radiołączności GSM-R i

rozwiązań technicznych umożliwiających wdrożenie takiego rozwiązania. Część II (druga) - Przygotowanie ekspertyzy zawierającej praktyczne
przykłady sposobu realizacji procesu zarządzania ryzykiem w toku inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, zgodnie z rozporządzeniem

wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i

oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 121, z 3 maja 2013 r, s. 8 z późn. zm.), zwanego w treści
SIWZ: „rozporządzeniem 402/2013”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71241000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej
w skrócie jako „p.z.p.” informuję, że postępowanie pn.: „Przygotowanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia

402/2013” zostało unieważnione w odniesieniu do części I – „Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia potrzeby funkcjonowania Radio-
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przygotowanie ekspertyzy zawierającej praktyczne przykłady sposobu
realizacji procesu zarządzania ryzykiem w toku inwestycji infrastrukturalnych i

taborowych, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z

dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie
wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L Nr

121, z 3 maja 2013 r, s. 8 z późn. zm.), zwanego w treści SIWZ: „rozporządzeniem

402/2013”.

Stop w systemie radiołączności GSM-R i rozwiązań technicznych umożliwiających wdrożenie takiego rozwiązania”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
4 p.z.p.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60000
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tor-Audytor Sp. z o.o.

Email wykonawcy: piotr.faryna@toraudytor.eu
Adres pocztowy: ul. Sielecka 22/33

Kod pocztowy: 00-738

Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54120

Oferta z najniższą ceną/kosztem 54120
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54120

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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