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ŁKA.ZIZ.271.485.2020     Łódź, dnia 5.02.2021 roku 

(Nr. rej. 127/2021) 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę 
3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich 
utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”, 
znak postępowania: ŁKA.ZIZ.271.485.2020 

Działając w imieniu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: 
„Zamawiający”), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej: „Ustawa Pzp”) 
udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 
w zw. z 12a ust. 1 Ustawy Pzp dokonujemy zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w następującym zakresie: 

I. ZESTAW NR 10:  

Pytanie nr 1 

Zamawiający w piśmie nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. wprowadził zmianę nr 3 SIWZ 
(pkt 3 str. 6) o następującej treści: „Przyspieszenie (0-40 km/h) (na torze płaskim, przy suchych 
szynach, przy normalnym obciążeniu, przy znamionowym napięciu zasilania silników 
trakcyjnych) normalne obciążenie-zgodnie z TSI Loc&Pas w zakresie przyspieszenia oraz PN-
EN 55663+A1", natomiast treść udostępnionego załącznika nr 3 do IDW z dnia 27.01.2021 r. 
w pkt C.5 brzmi następująco: „Przyspieszenie (0 - 40 km/h) (na torze płaskim, przy suchych 
szynach, przy normalnym obciążeniu, przy znamionowym napięciu zasilania silników 
trakcyjnych) normalne obciążenie - zgodnie z TSI Loc&Pas w zakresie przyspieszenia oraz 
PN-EN 15663+A1". 
Wnioskujemy o ujednolicenie treści w celu uniknięcia wątpliwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 4 pkt. 3 str. 6 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w taki sposób, że nadaje jej 
następujące brzmienie: 

„Przyspieszenie (0 - 40 km/h) (na torze płaskim, przy suchych szynach, przy normalnym 
obciążeniu, przy znamionowym napięciu zasilania silników trakcyjnych) normalne 
obciążenie – zgodnie z TSI Loc&Pas w zakresie przyspieszenia oraz PN-EN 15663+A1”  

Pytanie nr 2 

Pismo nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021, odpowiedz do pytania nr 42, zestaw 5 
Pytanie Wykonawcy: 
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Wnioskujemy o sprostowanie omyłki pisarskiej poprzez zmianę zapisu na: "systemie zasilania 
(trakcja elektryczna czy silniki spalinowe)". 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany pkt 1.T.6 tiret 9 0PZ, w ten sposób, że nadaje mu nowe, 
następujące brzmienie: „systemie zasilania (trakcja elektryczna czy silniki elektryczne),". 
Ponownie wnioskujemy o zmianę, gdyż pierwotna treść dokumentu zawierała zapis: „systemie 
zasilania (trakcja elektryczna czy silniki elektryczne)", a odpowiedź Zamawiającego nie 
wnosi żadnej zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 42 Zestaw nr 5 str. 21 udzielonej 
pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. i jednocześnie zmienia pkt I.T.6 tiret 9 OPZ, 
w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 

„systemie zasilania (trakcja elektryczna czy trakcja spalinowa),”. 

Pytanie nr 3 

Załącznik nr 2 do IDW, formularz cenowy Lp. 15 

Wnioskujemy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej. 

Wiersz 4 kol. 3 oraz wiersz 5 kol. 3 odnoszą się do wartości usług utrzymania 3 sztuk pojazdów 
z zamówienia podstawowego, natomiast lp. 15 odnosi się do wartości usług utrzymania 2 sztuk 
pojazdów zamówienia opcjonalnego 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 15 Załącznika nr 2 do IDW nadając mu nowe, następujące 
brzmienie:  

„Maksymalna cena brutto ogółem /w PLN/ 

(wiersz 13 kol. 3 + wiersz 14 kol. 3)” 

Pytanie nr 4 

Załącznik nr 2 do IDW, formularz cenowy Lp. 13 

Wnioskujemy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej. 

Wartość lp. 13 kol. 3 powinna zostać obliczona na podstawie wartości z wiersza lp. 13, 
natomiast opis odnosi się do wartości wiersza 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do IDW w zakresie tytułu kol. 3 części 
dotyczącej „USŁUG UTRZYMANIA 2 SZTUK POJAZDÓW - PRAWO OPCJI” nadając mu 
nowe, następujące brzmienie: 

„Maksymalna cena netto ogółem /w PLN/ 

(wiersz 13 kol. 1 x wiersz 13 kol. 2)” 
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Pytanie nr 5 

Pismo nr 51/2021 z dnia 15 stycznia 2021 pkt 7 

Wnioskujemy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej. OPZ nie zawiera punktu I.AB.VII.2 
lit e) tiret oraz f) tiret 1. Wskazana treść znajduje się w pkt I.AC.VII.2 lit e) tiret 1 oraz f) tiret 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje sprostowania pisma nr 51/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w zakresie 
treści pkt. 7 str. 2 w taki sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 

„Punkt I.AC.VII.2 lit. e) tiret 1 oraz f) tiret 1 OPZ otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

„zmiany wymuszone przez zmianę przepisów prawnych oraz inne niż wymuszone 
w łącznej liczbie co najmniej 10 zmian/1 rok (niewykorzystane zmiany w danym okresie 
rozliczeniowym przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy), w trakcie realizacji Części 
II Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za realizację 
usług utrzymania Pojazdów;” 

Pytanie nr 6 

Wnioskujemy o udostępnienie ujednoliconych treści wszystkich dokumentów zawierających 
zmiany wprowadzone przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Ujednolicona wersja SIWZ została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 
5.02.2021 roku. 

II. ZESTAW NR 11: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy OPZ Punkt O, ppkt. 23: Monitory reklamowe. 

„Monitory zabezpieczone przed aktami wandalizmu oraz obcym sterowaniem z urządzenia 
zewnętrznego o przekątnej min. 21” i rozdzielczości HDTV 720, o wysokiej jasności 
i kontraście wyposażonym w porty USB, z zapętleniem, umieszczone w przedziałach 
pasażerskich poza przedsionkami min 7 szt. w Pojeździe.” 

Proszę o wyjaśnienie sformułowania „wyposażonym w porty USB, z zapętleniem". Co jest 
rozumiane pod powyższym pojęciem „z zapętleniem". Czy Zamawiający ma na myśli 
posiadanie dodatkowej funkcji hub-a USB? Proszę o doprecyzowanie zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „z zapętleniem” rozumie możliwość odtwarzania 
materiału medialnego bezpośrednio z nośnika podłączonego do portu USB w monitorze, który 
jest odtwarzany w sposób ciągły – zapętlony. Pod pojęciem „zapętlenia” Zamawiający nie ma 
na myśli posiadania dodatkowej funkcji hub-a USB. 

 



   

„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: 47.358.000,00 zł 

4 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy OPZ Punkt R, ppkt. 7. System do obsługi dynamicznego rozkładu jazdy, tiret 9 
Minimalne wymagania wobec terminali rozkładu jazdy. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym klasa szczelności wynosi IP65 dla 
przodu i IP20 dla tyłu obudowy. Tył obudowy terminala instalowany jest w pulpicie 
maszynisty. Jest to rozwiązanie sprawdzone i powszechnie stosowane w pojazdach 
kolejowych zapewniające z jednej strony (dostępnej dla użytkownika) odpowiednią ochronę 
np. przed zalaniem, a z drugiej strony (niedostępnej dla użytkownika) odpowiednie 
chłodzenie urządzenia gwarantujące jego dłuższą żywotność. Wymaganie dotyczące klasy 
szczelności IP65 z tyłu jest nadmiarowe oraz ogranicza konkurencję. Proponowane 
urządzenie o klasie szczelności z przodu IP 65 oraz z tyłu IP20 zostało przebadane na 
zgodność z normami kolejowymi EN50155 oraz TSI PRM oraz jest z powodzeniem 
użytkowane w około 200 pojazdach kolejowych poruszających się po krajach Unii 
Europejskiej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt I.R.7 tir. 9 OPZ, w ten sposób, że nadaje mu nowe, 

następujące brzmienie: 

„Minimalne wymagania wobec terminali rozkładu jazdy: system operacyjny zgodny 
z Regulaminem sieci PKP PLK S.A. 2020/2021, zakres temperatur pracy od – 35o do + 
70o C, gotowość do pracy bez potrzeby nagrzewania, klasa ochrony: przód IP 65 i tył 
IP 20, MTBF minimum 100.00 godzin, złącza: 1xCAN (2,0B) zintegrowany, 
2xRS422/485,2xEthernet, 2x USB (złącze M8), zgodność z normą PN-EN 50155.” 

Pytanie nr 3 

Dotyczy OPZ Punkt R, ppkt. 7. System do obsługi dynamicznego rozkładu jazdy, tiret 9 
Minimalne wymagania wobec terminali rozkładu jazdy. 

„złącza: 1xCAN (2,0B) zintegrowany, 2xRS422/485,2xEthernet, 2x USB (złącze M8)” 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym część wymaganych złączy ze względu na 
specyfikę oferowanego rozwiązania, będzie umieszczona w module centralnym SIP jako 
nadrzędnym i sprawującym kontrolę nad pozostałymi elementami wykonawczymi systemu 
SIP? W ocenie wykonawcy, który wdrożył systemy SIP w kilkuset pojazdach kolejowych, nie 
ma potrzeby aby terminal był wyposażony we wskazane złącza aby osiągnąć pełna wymaganą 
funkcjonalność systemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym część wymaganych złączy będzie 
umieszczona w module centralnym SIP. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy OPZ Punkt R, ppkt. 8. Montaż urządzeń do Wi-Fi oraz łączność GSM 

Zamawiający wymaga aby urządzenia dostarczające usługę WiFi posiadały minimum 
pięcioportowy switch 10/100/1000 Mbps. W ocenie Wykonawcy Wymaganie to jest 
nadmiarowe oraz przez co ogranicza konkurencję. 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w odpowiednią ilość 
portów 10/100/1000 Mbps w ilości niezbędnej do osiągnięcia pełnej wymagalnej 
funkcjonalności systemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy OPZ Punkt R, ppkt. 8. Montaż urządzeń do Wi-Fi oraz łączność GSM 

„Pojazdy należy wyposażyć w akcesoria i urządzenia (w tym anteny wewnętrzne i 
zewnętrzne), dedykowane do zastosowań kolejowych i transportu publicznego, zgodne z 
normami: PN- EN55024 i PN-EN 50155. Urządzenia muszą być dostosowane do zakresu 
napięć o 12VDC do 60VDC, -15% / +5%, a w szczególności pozwalać w Pojazdach na 
zasilanie napięciem o wartościach: 24VDC, 36VDC i 48VDC według PN-EN 50155" 

W ocenie Wykonawcy nie są dostępna przetwornica do zastosowań kolejowych dostosowana 
do tak szerokiego zakresu napięć. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. wymogu jeżeli 
zastosowana zostanie przetwornica dostosowana do istniejącego na pojeździe napięcia 
mieszczącego się przedziale od 12V do 60V -15% / +5%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt I.R.8 tir. 8 zd. 2 OPZ, w ten sposób, że nadaje mu nowe, 
następujące brzmienie: 

„Urządzenia muszą być dostosowane do zakresu napięć od 12VDC do 60VDC, -15% / 
+5%.” 

III. ZESTAW NR 12: 

Pytanie nr 1 

Rozdział 14, pkt 14.2 Część I SIWZ 

Z związku z wymaganiem Zamawiającego zawartym w rozdziale 13 lit. g SIWZ, zgodnie 
z którym wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokument wystawiony przez 
jednostkę badawczą, potwierdzający wynik przejazdu testowego teoretycznego zgodnie z pkt 
1X4 OPZ oraz uwzględniając fakt, iż przedstawienie rzetelnie skalkulowanej oferty wymaga 
uwzględnienia wszystkich kosztów bezpośrednich oraz pośrednich, w tym sporządzenia 
i przekazania dokumentacji, udzielenia licencji zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 15 marca 2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału 14, pkt. 14.2 i 14.8 IDW w ten sposób: 

1. Rozdział 14.2. IDW otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 roku, do godz. 
11:00. W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP 
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zostanie wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca 
powinien zachować, gdyż będzie on potrzebny do podejmowania czynności 
w Postępowaniu.” 

2. Rozdział 14.8. IDW otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2021 roku, o godz. 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 12, 90-051 

Łódź.” 

IV. ZESTAW NR 13: 

Pytanie nr 1 

SIWZ Rozdział 14 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Z związku z wymaganiem Zamawiającego zawartym w rozdziale 13 lit. g SIWZ, zgodnie 
z którym wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokument wystawiony przez 
jednostkę badawczą, potwierdzający wynik przejazdu testowego teoretycznego zgodnie z pkt 
1X4 OPZ oraz uwzględniając fakt, iż przedstawienie rzetelnie skalkulowanej oferty wymaga 
uwzględnienia wszystkich kosztów bezpośrednich oraz pośrednich, w tym sporządzenia 
i przekazania dokumentacji, udzielenia licencji zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 15 marca 2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z zestawu nr 12 

powyżej. 

V. Sprostowanie treści pisma nr 51/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz pisma nr 
104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.  

1. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 4 pkt. 2 str. 3 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w taki sposób, że nadaje jej 
następujące brzmienie: 

„Pkt I.L.9 lit. a) tir. 2 OPZ oraz pkt L.7 kol. 2 tir. 1 Załącznika nr 3 do IDW otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 

„LED, zgodne z PN-EN 15153, PN-EN 14033 i PN- EN 15746, 2 szt. poniżej okna kabiny 
z lewej i prawej strony na ścianie czołowej; 1 szt. umieszczona w osi Pojazdu nad 
linią wyznaczoną przez reflektory dolne; działanie i własności fotometryczne zgodne 
z Kartą UIC 534 umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła z wnętrza lub 
z zewnątrz Pojazdu.” 

2. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 4 pkt. 3 str. 3 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w taki sposób, że nadaje jej 
następujące brzmienie: 

„Pkt I.L.9 lit. b) tir. 2 OPZ oraz pkt L.7 kol. 2 tir. 2 Załącznika nr 3 do IDW otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 
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„2 szt.; zgodne z PN-EN 15153, PN-EN 14033, PN- EN 15746, działanie i własności 
fotometryczne, dostępne z wnętrza lub z zewnątrz Pojazdu umożliwiające łatwą 
wymianę zużytych źródeł światła.” 

3. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 4 pkt. 5 str. 4 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. i jednocześnie zmienia pkt I.P.7 
tir. 4 OPZ, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 

„Radiotelefon musi posiadać zezwolenie niezbędne do jego wprowadzenia do obrotu 
jako zgodnego z TSI.” 

4. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 5 pkt. 90 str. 35 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. i jednocześnie zmienia pkt II 
Załącznika nr 1 do OPZ, w ten sposób, że masa własna pojazdu oraz masa 
eksploatacyjna [służbowa] pojazdu gotowego do eksploatacji określana ma być na 
podstawie średniego ciężaru pierwszych 3 ważonych pojazdów pochodzących 
z jednej serii produkcyjnej. 

5. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 5 pkt. 96 str. 37 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. i jednocześnie zmienia pkt III pkt 
3 zd. 1 Załącznika nr 5 do IPU, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 

„Licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o której mowa w pkt. 
II, przez okres eksploatacji Pojazdów z zastrzeżeniem pkt. III.4 poniżej.” 

6. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw nr 5 pkt. 96 str. 37 
udzielonej pismem nr 104/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. i jednocześnie zmienia pkt IV pkt 
2 zd. 2 Załącznika nr 6 do IPU, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 

„W szczególności, zapłata wynagrodzenia wskazanego w pkt. IV.1 powyżej wyczerpie 
wszystkie roszczenia Licencjodawcy związane z korzystaniem przez Licencjobiorcę 
z Utworu na wszelkich wskazanych w Umowie polach eksploatacji.” 

VI. Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ: 

1. Normę EN 14363 zastępuje się normą „PN-EN 14363+A1 Kolejnictwo-Badania 
i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed 
dopuszczeniem do ruchu – Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne” 
w całym dokumencie. 

2. Normę 15663 zastępuje się normą „PN-EN 15663+A1”” w całym dokumencie. 

3. Normę EN 15654, EN 15654-1, EN 15654-2, EN 15654-2:2015 oraz PN-EN 15564-2 
zastępuje się normą „PN-EN 15654-2”” w całym dokumencie. 

4. Normę PN EN 50215:2009 zastępuje się normą „PN-EN 50215”” w całym dokumencie. 

5. W pkt. II Załącznika nr 1 do OPZ usuwa adnotację do Tabeli 1: Przegląd stanów obciążenia 
o treści „Masy pojazdu według EN15663-2012-05”. 
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6. pkt I.O.9 tir. 13 OPZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Możliwość sterowania klimatyzacją i temperaturą w przedziałach z pulpitu 
maszynisty – podstawowe sterowanie UIC (automat wg krzywej) – wg zawartości CO2 
regulacja tylko dopływu świeżego powietrza.” 

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie 
terminów składania i otwarcia ofert.  
 


	„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 roku, do godz. 11:00. W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP zostanie wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca powinien...
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