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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230860-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi publicznego transportu kolejowego
2019/S 095-230860

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
Katowice
40-074
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Organizacyjno-Prawny
Tel.:  +48 727030064
E-mail: ekwiecinska@kolejeslaskie.com 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolejeslaskie.com/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na rzecz spółki Koleje Śląskie Sp.
z o.o.
Numer referencyjny: KS/ZP/65/2018

II.1.2) Główny kod CPV
60210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na rzecz spółki Koleje Śląskie Sp.
z o.o.

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

mailto:ekwiecinska@kolejeslaskie.com
http://www.kolejeslaskie.com/
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na
rzecz spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.

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

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:
Mając na uwadze cele regulacji prawnych Unii Europejskiej, a w szczególności Rozporządzenia (WE) nr
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) nr
1191/69 i (EWG) nr 1107/70 oraz biorąc pod uwagę postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu
kolejowym, Zamawiający podjął niezbędne kroki w celu rozszerzenia dostępności usług pasażerskiego
przewozu kolejowego. Stworzenie jak najgęstszej siatki połączeń kolejowych oraz większa integracja sektora
transportu kolejowego w Unii Europejskiej, jest podstawowym elementem rynku wewnętrznego oraz stanowi
jeden z priorytetowych celów nakreślonych przewoźnikom kolejowym przez organy Unii Europejskiej w wyżej
wymienionych aktach. Koleje Dolnośląskie S.A. (dalej KD) świadczy usługę na podstawie i w ramach Umowy
zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym
(na podst. art. 40 ust. 14 ustawy z dnia 28.3.2001 r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.
KD to przewoźnik kolejowy, który obsługuje regionalne kolejowe przewozy pasażerskie miejskie, podmiejskie
i międzymiastowe w województwie dolnośląskim, tworząc sieć połączeń w regionie. Z uwagi na zasięg
realizowanych połączeń oraz gęstość obsługiwanych stacji i przystanków osobowych żaden inny podmiot
poza KD nie jest w stanie wykonać przedmiotu niniejszego zamówienia. Niniejsze zamówienie może zostać
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a)
ustawy Pzp. Zgodnie z tymi przepisami Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą
być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jeżeli nie
istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem
celowego zawężenia parametrów zamówienia.
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Dla rozszerzenia dostępności usług pasażerskiego przewozu kolejowego i mając na względzie integrację
transportu publicznego Koleje Śląskie Sp. z o.o. podjęła decyzję o poszerzeniu swojej oferty handlowej
o sprzedaż biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie S.A. Koleje Śląskie
dysponują siecią 36 kas biletowych zlokalizowanych na obszarze województwa śląskiego i mają techniczne
możliwości do zawierania umów przewozu, w tym na pociągi innych przewoźników, a także do udzielania
informacji w zakresie obsługiwanych połączeń, w tym połączeń KD, które są wymagane zgodnie z
Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw
i obowiązków podróżnych w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 14 z późn. zm.). Sprzedaż
taka byłaby doskonałym uzupełnieniem oferty KŚ i znacznym ułatwieniem dla podróżnych, którzy pociągami
KD chcą odbyć podróż do stacji czy przystanku osobowego na terenie województwa dolnośląskiego. Zgodnie
z publikowanym przez Zarządcę Infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe rozkładem jazdy pociągów przy
danej godzinie odjazdu umieszcza się informacje nt. relacji, kategorii pociągu oraz przewoźnika, który dany
pociąg uruchamia np. KD. Informacje te oznaczają, że danej usługi nie może świadczyć inny przewoźnik
niż określony w rozkładzie jazdy, czyli KD. Z rozkładu jazdy pociągów jednoznacznie wynika, że usługę
transportową w pociągu osobowym w relacji Wrocław Gł.–Żmigród odjeżdżającym o godz. 2:12 z Wrocławia
Gł. świadczy wyłącznie przewoźnik KD. Spółka ponadto informuje, że umowy o świadczenie kolejowych usług
przewozowych zawierane są z większością przewoźników, więc tryb z wolnej ręki nie wpłynie negatywnie na
konkurencję.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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
Nazwa:
Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Koleje Dolnośląskie S.A. na rzecz spółki Koleje Śląskie Sp.
z o.o.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa



Dz.U./S S95
17/05/2019
230860-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura
negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

4 / 4

17/05/2019 S95
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura
negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 4

02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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