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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410845-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 181-410845

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12
Łódź
90-051
Polska
Tel.:  +48 422361700
E-mail: bozena.holtz@lka.lodzkie.pl 
Faks:  +48 422350205
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lka.lodzkie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lka.lodzkie.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:
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na
potrzeby prowadzenia działalności przewozowej
Numer referencyjny: 9/ZIP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:bozena.holtz@lka.lodzkie.pl
www.lka.lodzkie.pl
www.lka.lodzkie.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług
dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi
zasilanymi z sieci trakcji elektrycznej 3kV prądu stałego:
a) Na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa taryfowa Bt21) -
Część I Zamówienia.
b) Na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zlokalizowanej na terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L) - Część II Zamówienia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące każdej części zamówienia zostały określone w Załączniku nr 9 – Istotne
postanowienia umowy dla Części I zamówienia oraz w Załączniku nr 10 – Istotne postanowienia umowy dla
Części II zamówienia.

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:
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi (grupa taryfowa Bt21).
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000
65310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej
3kV prądu stałego, na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa
taryfowa Bt21).
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]: 20 178,783.
3. Liczba kategorii pociągów: 3.
4. Wykonawca określi Moc umowną [kW] na podstawie danych określonych w Załączniku nr 11 - Plan pracy
przewozowej na rok 2019.

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 10 % łącznego maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy. Prawo opcji może być uruchomione w przypadku wykorzystania w całości
maksymalnej wartości zamówienia przed terminem 31.12.2019 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji nie będzie prowadzić do
wydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin 31.12.2019 r.

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:
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi(grupa taryfowa Bt21L).
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000
65310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej
3kV prądu stałego, na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. zlokalizowanej na
terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L).
2. Moc umowna [kW]: 850.
3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]: 1 300.

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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 10 % łącznego maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy. Prawo opcji może być uruchomione w przypadku wykorzystania w całości
maksymalnej wartości zamówienia przed terminem 31.12.2019 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji nie będzie prowadzić do
wydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin 31.12.2019 r.

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

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. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej,
lub
Zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego –
jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej.
— Warunek dotyczy Części I oraz II Zamówienia.
Uwaga:
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie publicznego, spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1. powyżej musi zostać wykazane przez każdego
z Wykonawców realizujących część zamówienia, której warunek dotyczy tj. dostawę lub dystrybucję energii
elektrycznej.
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE (dalej: „JEDZ”). Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia
na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/espd/ (dalej: „ESPD”)
Wykonawca wypełniając dokument, o którym mowa w pkt. 1 powyżej może ograniczyć się do wypełnienia sekcji
alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
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4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
4.1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej,
lub
Zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego –
jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej.
5. Ciąg dalszy znajduje się w pkt. VI.3) ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 138c ust. 1 lit. c) ustawy Pzp, odstępuje od obowiązku żądania
wadium w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy określone zostały w Załącznikach nr 9 i 10 do
SIWZ, odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 29/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. w Łodzi (90-051), al. Piłsudskiego
12, pokój nr 1410, XIV piętro, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2019

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1.1. w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) odpisu 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) 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 (wg wzoru z Załącznika nr 5 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru z Załącznika nr 6 do SIWZ);
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
2.1. w pkt. 1.1 lit. b) powyżej składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określony w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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2.2. w pkt. 1.1 lit. a) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt 2 powyżej co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1.1.b)
powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14
i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt 2 powyżej co do
terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
5. Ciąg dalszy określony został w pkt. VI.4.3) ogłoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 7 do
SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem
złożyć dokumenty lub informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
2. Szczegółowe informacja dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi przedstawić Wykonawca znajdują się w
roz. VII SIWZ.
3. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oferty zawiera rozdział XI SIWZ.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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5. Dokładne informacje dotyczące dotyczące środków ochrony prawnej Wykonawców jak również terminów na
ich złożenie zawarte są w Dziale VI, art. 179–198g ustawy Pzp.

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:
17/09/2018
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