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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571859-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2021/S 217-571859

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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
Osoba do kontaktów: Joanna Kochańska
E-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
Tel.:  +48 227491400
Faks:  +48 227491404
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:
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo
Numer referencyjny: BDG-WZPU.2500.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 425 328.00 EUR

II.2) Opis

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy błędu / Waga: 25%
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 15%
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 127-337235

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:
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo

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
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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: S&T Services Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-03-00-641
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@snt.pl 
Tel.:  +48 225359500
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 450 144.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 425 328.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę,wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia 
określonew:art. 108 ust. 1 pzp;art. 109 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 pzp.6.2.Ocena wykazania braku podstaw 
do wykluczenia zostanie dokonana wg formuły„spełnia– niespełnia”na podstawie wymaganych w SWZ 
podmiotowych środków dowodowych oraz JEDZ.
Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
— JEDZ,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność 
i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniejniż3 miesiące przed jej 
złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;8.5.1.6.oświadczenie Wykonawcy 
o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,o których mowa 
w:1)art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 pzp,2)art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3)art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp,dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające go na celu 
zakłócenie konkurencji, 4)art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn.zm.), 5)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b pzp, dotyczących 
ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 6)art. 109 ust. 
1 pkt 2 lit. c pzp,7)art. 109 ust. 1 pkt 3 pzp,dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny,8)art. 109 ust. 1 pkt 6-10 pzp,– wzór oświadczenia stanowi Załączniknr 
8 do SWZ
— oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (...)
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:8.5.2.1.wykazu usług,spełniających warunek 
opisane w pkt 7.1.1 SWZ, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ, wraz 
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z dowodami określającymi,czy wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.8.6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 8.5.1 SWZ składa każdyz tych Wykonawców.8.7.W 
przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów, dokumenty wskazane w pkt 8.5.1 
SWZ, za wyjątkiem oświadczenia,o którym mowa w pkt 8.5.1.2 SWZ, muszą być złożonerównieżw odniesieniu 
do tych podmiotów.8.8.Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 5 ust. 3, § 12 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środkówdowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2415). Tekst rozporządzeniadostępnyjest pod adresem internetowym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20200002415.

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:
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.
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.
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.
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
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 podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
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.
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.
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.
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:
04/11/2021
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