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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551768-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
2018/S 241-551768

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
Warszawa
01-217
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ambroziak, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
E-mail: wzs@p-r.com.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polregio.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.polregio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Agencyjna sprzedaż biletów
Numer referencyjny: PZP1-25-139/2018

II.1.2) Główny kod CPV
63512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego w lokalizacjach na terenie jednostek wykonawczych Zamawiającego, wymienionych w Sekcji II
pkt 2.4 niniejszego ogłoszenia, w lokalach zapewnianych przez Wykonawcę.

mailto:wzs@p-r.com.pl
https://www.polregio.pl
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Brzeg Dolny, Głogów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Brzeg Dolny i Głogów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Oborniki Śląskie, Żmigród
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacjach kolejowych: Oborniki Śląskie i Żmigród.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Oleśnica, Oława, Wrocław Nadodrze
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacjach kolejowych: Oleśnica, Oława i Wrocław Nadodrze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Kluczbork, Nysa, Zdzieszowice
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Kluczbork, Nysa i Zdzieszowice.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Chojna
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowej Chojna.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Gryfino
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowej Gryfino.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – Międzyzdroje
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowej Gryfino.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – Leszno, Wronki
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Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Leszno i Wronki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9 – Pobiedziska, Poznań Dębiec
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Pobiedziska i Poznań Dębiec.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10 – Piła, Solec Wielkopolski
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Piła i Solec Wielkopolski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11 – Chocicza, Jastrowie, Poznań Główny Tunel, Poznań Główny Zachód
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Chocicza, Jastrowie, Poznań Główny Tunel, Poznań Główny
Zachód.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12 – Podłęże
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowej Podłęże.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
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oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13 – Bydgoszcz Leśna
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowej Bydgoszcz Leśna.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/03/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14 – Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz Główna, Inowrocław
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz Główna, Inowrocław.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/04/2019
Koniec: 29/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15 – Toruń Główny, Toruń Wschodni, Wąbrzeźno
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Toruń Główny, Toruń Wschodni, Wąbrzeźno.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/04/2019
Koniec: 29/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16 – Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Susz
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na terenie stacji kolejowych: Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Susz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość



Dz.U./S S241
14/12/2018
551768-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 19

14/12/2018 S241
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

15 / 19

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na
wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu określonego w
Sekcji II pkt 2.7 niniejszego ogłoszenia.
2. W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy – nie później
niż na 30 dni przed końcem okresu na jaki będzie zawarta umowa w zakresie danego Zadania – pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, zawierające w szczególności okres, w którym Wykonawca będzie
realizował zamówienie w ramach prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia w zakresie poszczególnych stacji:
a) Olsztyn Główny: 2019-03-01 - 2020-02-29,
b) Olsztyn Zachodni: 2019-04-01 - 2020-03-31,
c) Susz: 2019-04-01 - 2020-03-31.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu
inie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w
przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy
Pzp) ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, nr 1986 ze zm.), zwanej
dalej„ustawą Pzp”.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w ust. 1,
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3,
Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca
składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć
się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć
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wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia
następujących dokumentów:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu;
2) 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 potwierdzającą dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i
4 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz.
1126).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca biorący udział w Postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub
wykonuje umowę lub umowy o agencyjną sprzedaż biletów o łącznej wartości prowizji brutto nie mniejszej niż –
w zakresie:
1) Zadania nr 1 – 61 000,00 PLN;
2) Zadania nr 2 – 56 000,00 PLN;
3) Zadania nr 3 – 79 000,00 PLN;
4) Zadania nr 4 – 63 000,00 PLN;
5) Zadania nr 5 – 21 000,00 PLN;
6) Zadania nr 6 – 26 000,00 PLN
7) Zadania nr 7 – 38 000,00 PLN
8) Zadania nr 8 – 95 000,00 PLN
9) Zadanie nr 9 – 57 000,00 PLN
10) Zadanie nr 10 – 90 000,00 PLN.
11) Zadania nr 11 – 182 000,00 PLN;
12) Zadania nr 12 – 10 000,00 PLN
13) Zadania nr 13 – 18 000,00 PLN
14) Zadania nr 14 – 84 000,00 PLN
15) Zadanie nr 15 – 72 000,00 PLN
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16) Zadanie nr 16 – 118 000,00 PLN.
W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w
części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, odpowiednio sumuje powyższe
wartości.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust.
1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym tylko w dokumentacji zamówienia) oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:
1) Zadanie nr 1 – 14 000,00 PLN;
2) Zadanie nr 2 – 13 000,00 PLN;
3) Zadanie nr 3 – 19 000,00 PLN;
4) Zadanie nr 4 – 15 000,00 PLN;
5) Zadanie nr 5 – 5 000,00 PLN;
6) Zadanie nr 6 – 6 000,00 PLN;
7) Zadanie nr 7 – 9 000,00 PLN;
8) Zadanie nr 8 – 23 000,00 PLN;
9) Zadanie nr 9 – 13 000,00 PLN;
10) Zadanie nr 10 – 21 000,00 PLN.
11) Zadanie nr 11 – 44 000,00 PLN;
12) Zadanie nr 12 – 2 500,00 PLN;
13) Zadanie nr 13 – 4 000,00 PLN;
14) Zadanie nr 14 – 20 000,00 PLN;
15) Zadanie nr 15 – 17 000,00 PLN;
16) Zadanie nr 16 – 28 000,00 PLN;
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
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:
12/12/2018

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

