
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: LKA
NO_DOC_EXT: 2018-164888
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: b.holtz@lka.lodzkie.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 6

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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

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:
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:bozena.holtz@lka.lodzkie.pl
www.lka.lodzkie.pl
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30/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: LKA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-138825
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 181-410845
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/09/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia
Zamiast:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej3kV
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.
Powinno być:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej3kV
prądu stałego, na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa
taryfowa Bt21).
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]:
2.1. 2019 r. - 20 178,783,
2.2. 2020 r. - 27 411,336,
2.3. 2021 r. - 32 107,073.
3. Liczba kategorii pociągów:
3.1. 2019 r. - 3,
3.2. 2020 r. - 3,
3.3. 2021 r. - 3.
4. Wykonawca określi Moc umowną [kW] na rok 2019 na podstawie danych określonych w Załączniku nr 11
- Plan pracy przewozowej na rok 2019. Moc umowna na kolejne lata ustalana będzie z zachowaniem zasad
określonych w pkt 5.a-b Istotnych postanowień umownych (zał. nr 9 do SIWZ).
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410845-2018:TEXT:PL:HTML
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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.
Powinno być:
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 31.12.2021 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji nie będzie prowadzić do
wydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin 31.12.2021 r.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia
Zamiast:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej3kV
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.
Powinno być:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej3kV
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]:
2.1. 2019 r. - 850,
2.2. 2020 r. - 850,
2.3. 2021 r. - 850.
3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]:
3.1. 2019 r. - 1 300,
3.2. 2020 r. - 1 300,
3.3. 2021 r. - 1 300.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do 10 % łącznego
maksymalnegowynagrodzenia wykonawcy. Prawo opcji może być uruchomione w przypadku wykorzystania
w całościmaksymalnej wartości zamówienia przed terminem 31.12.2019 r., gdy będzie to niezbędne dla
zapewnieniaciągłości działalności przewozowej Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji nie będzie
prowadzić dowydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin 31.12.2019 r.
Powinno być:
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 31.12.2021 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji nie będzie prowadzić do
wydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin 31.12.2021 r.
Numer sekcji: VI.1
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2019
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2021
Numer sekcji: VI.4.3
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
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.
5. Dokładne informacje dotyczące dotyczące środków ochrony prawnej Wykonawców jak również terminów
naich złożenie zawarte są w Dziale VI, art. 179–198g ustawy Pzp.
Powinno być:
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
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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 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
5. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej Wykonawców jak również terminów na ich złożenie
zawarte są w Dziale VI, art. 179–198g ustawy Pzp.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/12/2019
Powinno być:
Data: 31/12/2021
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/12/2019
Powinno być:
Data: 31/12/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
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Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


