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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155185-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2020/S 065-155185

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Transportu Kolejowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymański
E-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
Tel.:  +48 227491400
Faks:  +48 227491401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.utk.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w
ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”
Numer referencyjny: BDG-WZPU.253.97.2019

II.1.2) Główny kod CPV
39294100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla
uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części jak niżej:
— część 1: materiały biurowe,
— część 2: pamięć przenośna,
— część 3: materiały informacyjno-promocyjne.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 238 423.58 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały biurowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) teczka na dokumenty A4 z miejscem na wizytówki – 7 000 sztuk;
2) długopis typu touchpen – 7 000 sztuk;
3) kołonotatnik – 7 000 sztuk;
4) arkusze A4 do notowania – 500 sztuk;
5) podkładki pod papier z klipsem – 200 sztuk;
6) torba materiałowa – 7 000 sztuk;
7) torba papierowa – 1 000 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Cena - Waga: 60 %

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0043/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 1 wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 3 000,00 PLN.
Uwaga dotycząca terminu realizacji: trzy dostawy w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. od zawarcia umowy.
Pierwsza dostawa realizowana w terminie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie w przedziale 10–30
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dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Kolejne dostawy w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania przez
Zamawiającego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pamięć przenośna
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Pamięć przenośna 128 GB – 1 000 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Cena - Waga: 60 %

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0043/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 2 wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 2 000,00 PLN.
Uwaga dotycząca terminu realizacji: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w
ofercie w przedziale 10–30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały informacyjno-promocyjne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) ścianka reklamowa mała – 8 sztuk,
2) ścianka reklamowa duża – 8 sztuk,
3) rollup – 8 sztuk,
4) słupki rozdzielające z taśmą z nadrukiem logo – 21 sztuk,
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5) stojak informacyjny – drogowskaz wysoki (A4) – 24 sztuki,
6) stojak informacyjny – drogowskaz wysoki (A3) – 8 sztuki,
7) stojak informacyjny/konferencyjny typ A – ½ A4 poziomy – 80 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Cena - Waga: 60 %

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0043/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części 3 wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 800,00 PLN.
Uwaga dotycząca terminu realizacji: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w
ofercie w przedziale 10–30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 020-043953

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Materiały biurowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/03/2020

V.2.2) Informacje o ofertach

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43953-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S65
01/04/2020
155185-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 8

01/04/2020 S65
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 8

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eureka Plus Agencja Reklamy Barbara Fedorowicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881032752
Adres pocztowy: 3 Maja 11 lok. 10
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eureka Plus Agencja Reklamy Ryszard Fedorowicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 6881083063,
Adres pocztowy: 3 Maja 11 lok. 10
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 845.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 055.18 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Pamięć przenośna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Materiały informacyjno-promocyjne
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

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

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp – bez względu na część przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca złoży
ofertę.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ.
Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe wymagania wobec powyższych dokumentów określa dokumentacja zamówienia (SIWZ) w pkt 7.
Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów jakie musi złożyć:
— wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
— wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, określa
dokumentacja zamówienia (SIWZ) w pkt 7.6–7.8.
Dokumentacja zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zgodnie z pkt I.3 niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu.
Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



Dz.U./S S65
01/04/2020
155185-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 7 / 8

01/04/2020 S65
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 8

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp,
jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie przepisów Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
9. Szczegółowe zasady procedury odwoławczej określają przepisy działu VI Pzp.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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