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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219358-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Symulatory
2021/S 085-219358

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 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
Tel.:  +48 227491400
Faks:  +48 227491401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.utk.gov.pl

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:
Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych 
dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń (...)
Numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34150000 Symulatory

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych, przeznaczonych do 
przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją 
pomieszczeń, niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem 
opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 971 669.75 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja realizacji: ul. Jutrzenki 99/101, 02-231 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych, przeznaczonych do 
przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją 
pomieszczeń, niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem 
opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania jak niżej:
3.2.1. zadanie nr 1: adaptacja w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Jutrzenki 99/101, 02-231 Warszawa, dz. 
nr ew.: 16/2, obręb 2-07-01, dzielnica Włochy, zgodnie z Koncepcją funkcjonalno-przestrzenną centrum 
egzaminowania i monitorowania maszynistów wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem pomieszczeń;
3.2.2. zadanie nr 2: dostawa, instalacja oraz uruchomienie trzech symulatorów pojazdów kolejowych 
we wskazanej powyżej lokalizacji wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem symulacyjnym, 
dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.
3.4. Ze względu na zakres zadań oraz terminy wykonania zadań przedmiot zamówienia został podzielony na 
dwie części:
— część I przedmiotu zamówienia obejmuje zadania 1–3,
— część II przedmiotu zamówienia obejmuje zadanie nr 4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25
Cena - Waga: 45

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 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę systemu egzaminowania i 
monitorowania maszynistów”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa V: rozwój transportu 
kolejowego w Polsce, działanie 5.2: rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy 
Pzp – jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.

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.1.8) 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 252-635458

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
Nazwa:
Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych 
dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/04/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIM Factor Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010668039
Adres pocztowy: ul. Wenecka 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-244
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: New Solutions Factor Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6762521284
Adres pocztowy: ul. Krucza 24/26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-526
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 971 669.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 044 340.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki 
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 Pzp.
Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1. JEDZ;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
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 (...);
4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 Pzp;
7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
8. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
9. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
10. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, o 
których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem 
platformy 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 na 
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to, 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 
7.1–7.4 SIWZ.
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 7.7–7.9.

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
18.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na PPU;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Pzp, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym.
18.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

03/05/2021 S85
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

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


Dz.U./S S85
03/05/2021
219358-2021-PL

6 / 6

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 SWZ 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.
18.8. 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. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy.
18.9. Szczegółowe zasady procedury odwoławczej określają przepisy działu IX Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
28/04/2021
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