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`Łódź, dnia 20 grudnia 2019 r. 

Nr sprawy: ŁKA.ZIZ.271.574.2019 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o. o., 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, zwana dalej 

Zamawiającym, NIP: 725-202-58-42, REGON: 100893710, KRS: 0000359408, 

fax: 042 235 02 05, e-mail: agata.brzozowska@lka.lodzkie.pl, www.lka.lodzkie.pl 

II. Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 33 Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o., dalej: „Regulamin ŁKA”. 

Regulamin ŁKA dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego bip.lka.lodzkie.pl 

w zakładce zamówienia publiczne. 

III. Adres strony internetowej, pod którym jest dostępna Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.lka.lodzkie.pl 

IV. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej oraz o zamiarze zawarcia 

umowy ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

V. Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) dostępna jest na stronie 

internetowej Zamawiającego: bip.lka.lodzkie.pl w zakładce zamówienia publiczne. Na 

wniosek wykonawcy Zamawiający udostępni SIWZ w wersji papierowej. W takim 

wypadku wykonawca uiszcza koszt wydruku SIWZ (10,00 PLN brutto) oraz ewentualne 

koszty przesyłki. 

VI. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” 

sp. z o.o. 

2. Rodzaj zamówienia:  

Dostawa 

mailto:agata.brzozowska@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/


 

 
 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

2 

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. zgodnie ze Specyfikacją 

techniczną ubiorów identyfikujących pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. 

z o.o. stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ, Księgą ubioru „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o. stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzorem umowy 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3.2. Księga ubioru „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przedstawia wizualizacje 

wszystkich elementów ubiorów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i ma 

charakter poglądowy. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania 

ubiorów zawiera Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących pracowników 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.  

4. Podział zamówienia na części: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 

5. Prawo opcji:  

Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem prawa 

opcji. 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA oraz 

spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 

i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonuje zamówienie/zamówienia w ramach którego/których uszył 

i dostarczył odzież reprezentacyjną (w tym co najmniej: marynarki, spodnie, 

spódnice, okrycia wierzchnie), o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto (ww. 

wartość minimalna musi być wykazana w ramach maksymalnie dwóch umów); 

UWAGA 1 – Ww. wartości netto dotyczą dostaw zrealizowanych do upływu terminu 

składania ofert. 

UWAGA 2 – Wykonawca powołujący się na doświadczenie grupy wykonawców, 

której był członkiem (np. w ramach konsorcjum), w celu wykazania spełniania 

warunku doświadczenia w niniejszym postępowaniu może wskazać jedynie tę cześć 

zamówienia, w realizacji której faktycznie i konkretnie uczestniczył. 

UWAGA 3 – W przypadku zamówień obejmujących oprócz odzieży reprezentacyjnej 

także inne elementy, Wykonawca musi wskazać wartość dostawy obejmującą odzież 

reprezentacyjną. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ oraz dokumentów 

określonych w pkt VI.1.b SIWZ 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: 

W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

W zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1.a SIWZ. 

2. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według 

średniego kursu danej waluty opublikowanego przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia 

o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego (wg tabeli A kursów 

średnich walut obcych). Jeżeli publikacja niniejszego ogłoszenia nastąpi w dniu, 

w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający 

przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym 

po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 
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3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 powyżej oraz 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 

19 ust. 1 Regulaminu ŁKA. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego warunki określone w pkt.1.2 – 1.4 powyżej muszą spełniać wykonawcy 

łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego 

w pkt 1.1 powyżej oraz brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie 

art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA. 

5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty 

dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie 

wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust 1 Regulaminu ŁKA: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ, 

b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały 

wykonane dostawy wskazane w wykazie dostaw, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA, 

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
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2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 Regulaminu ŁKA, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 

SIWZ; 

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 19 

ust. 1 lit. a Regulaminu ŁKA, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

3. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (jak 

również w celu dokonania oceny ofert w ramach kryterium pozacenowego) Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć do oferty: 

3.1 wzorcowe elementy odzieży, w asortymencie i rozmiarach wskazanych w tabeli 

poniżej (po jednej sztuce z każdej pozycji asortymentowej), uszyte zgodnie 

z opisami (w tym w kolorach) wskazanymi w załączniku nr 7 do SIWZ 

Nazwa asortymentu Wymiary (w cm)  

Marynarka damska Wzrost: 167/klatka101/biodra102 

Spodnie damskie z kieszeniami Wzrost: 167/talia 84/biodra102/dł. nogawki 93 

Spódnica (dwie zaszewki z tyłu) Wzrost: 167/biodra102 

Płaszcz damski zimowy Wzrost: 167/klatka101/talia 84 

Marynarka męska Wzrost: 186/klatka103 

Spodnie męskie Wzrost: 186/pas 90 

Kurtka męska wiosenno-jesienna Wzrost: 186/klatka 103 

UWAGA: 

• przedstawione przez Wykonawcę na etapie składania ofert wzorcowe 

elementy odzieży nie będą zawierały logo (Zamawiający nie będzie tego 

oceniał); 

• w terminie 60 dni od daty przesłania powiadomienia o wynikach 

postepowania, Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane mogą 

odebrać od Zamawiającego własnym staraniem złożone wzorcowe elementy 

odzieży. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

uszkodzenia elementów odzieży następujące w toku weryfikacji i oceny ofert;  

• Brak przedłożenia lub przedłożenie któregokolwiek z wzorcowych elementów 

odzieży niezgodnego z opisem wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ 

spowoduje odrzucenie oferty. 
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3.2. Karty techniczne/inne dokumenty wydane przez producenta tkaniny oraz próbki 

oferowanych tkanin (wielkość próbki około 15x15 cm) dla asortymentu wskazanego 

poniżej. 

Nazwa asortymentu 

Wymagana 
próbka 

oferowanej 
tkaniny 

Wymagana karta 
techniczna/inny 
dokument dot. 

oferowanej 
tkaniny 

Marynarka damska/męska, spodnie damskie/męskie, 
spódnica - tkanina zasadnicza (wierzchnia) 

nie tak 

Koszula damska/męska tak tak 

Top damski tak tak 

Koszulka polo tak tak 

Płaszcz damski zimowy/ kurtka męska zimowa – 
tkanina zasadnicza (wierzchnia) 

nie tak 

Płaszcz damski wiosenno-jesienny/kurtka męska 
wiosenno-jesienna – tkanina zasadnicza (wierzchnia) 

nie tak 

UWAGA: 

• Na podstawie przedstawionych kart technicznych/innych dokumentów 

wydanych przez producenta tkaniny oraz próbek oferowanych tkanin 

Zamawiający dokona weryfikacji czy przedstawione przez Wykonawców tkaniny 

posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zmawiającego. Na podstawie 

przedstawionych próbek tkanin Zmawiający nie będzie weryfikował koloru 

(akceptacja koloru tkanin zgodnie z postanowieniami wzoru umowy - na etapie 

zatwierdzenia wzorów odzieży); 

• Karty techniczne/inne dokumenty wydane przez producenta tkaniny muszą 

potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów wyszczególnionych dla danego 

rodzaju tkaniny w załączniku nr 7 do SIWZ. Jeżeli ww. dokumenty sporządzone 

są w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani 

nie ogłoszono upadłości. 



 

 
 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 

7 

5. Dokumenty wymienione w pkt. 4 powyżej winny być wystawione w terminach 

analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów 

wymienionych w pkt. 2.2. powyżej. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub/ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi pkt. 2.2 

powyżej w zakresie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt. VI.2.1 SIWZ oraz dokument wymieniony w pkt. 

VI.2.2 SIWZ albo odpowiadający mu dokument określony w pkt. VI.4 – 6 SIWZ 

winny być złożone przez każdego Wykonawcę, 

b) oświadczenie wymienione w pkt. VI.1.a SIWZ powinno być złożone w imieniu 

wszystkich Wykonawców, 

c) pozostałe dokumenty i oświadczenia winny być złożone przez tego Wykonawcę/ 

tych Wykonawców, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu. 

X. Wadium: 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

XI. Kryteria oceny ofert: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

kryterium ceny (70%) oraz kryterium jakości (30%). Szczegółowy sposób oceny ofert 

zawarty jest w pkt XVII SIWZ. 

XII. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. w Łodzi  

(90-051), al. Piłsudskiego 12, pokój nr 1301, XIII piętro, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 28. stycznia 2020 r., godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. w Łodzi 

(90-051), al. Piłsudskiego 12 pokój nr 1411, w dniu 28. stycznia 2020 r., o godzinie 

10.30. 

XIII. Termin związania ofertą: 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 



 

 
 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 41.919.000,00 zł 
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XIV. Informacje na temat zamówień uzupełniających: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 


