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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643160-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Tabor kolejowy
2020/S 255-643160

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-622337)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Perzyński
E-mail: przetarg.lka@lka.lodzkie.pl 
Tel.:  +48 422361700
Faks:  +48 422350205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lka.lodzkie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach 
projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap IV”
Numer referencyjny: ŁKA.ZIZ.271.485.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34620000 Tabor kolejowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk, z możliwością zwiększenia o kolejne 2 sztuki, fabrycznie 
nowych trójczłonowych dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu 
kolejowego dla Zamawiającego wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w okresie 10 lat od dnia 
przekazania pojazdów do eksploatacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-622337

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 30/06/2033
Niniejsze zamówienia podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
1. Termin wykonania zamówienia podstawowego:
a. dostawa pojazdów – nie później niż do dnia 31 października 2023 r.;
b. usługi utrzymania pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z pojazdów do eksploatacji.
2. Termin wykonania zamówienia opcjonalnego:
a. dostawa pojazdu/pojazdów – dostawa pojazdu/pojazdów – w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, nie wcześniej jednak niż po dostawie 
ostatniego pojazdu w ramach zamówienia podstawowego, przy czym prawo opcji wykonane być może przez 
Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy;
b. usługi utrzymania pojazdu/pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z pojazdów do 
eksploatacji.
3. Niniejsze zamówienia podlega wznowieniu: nie.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Termin wykonania zamówienia podstawowego:
a. Dostawa Pojazdów – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku,
b. Usługi utrzymania Pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z Pojazdów do eksploatacji.
2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji zostały określone w rozdziale 4 Instrukcji 
Dla Wykonawców (dalej: "IDW") stanowiącej część I SIWZ.
Powinno być:
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa opcji zostały 
określone w rozdziale 5 Instrukcji dla Wykonawców (dalej: „IDW”) stanowiącej część I SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej:
a. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy lub zmodernizowany, 
co najmniej dwuczłonowy elektryczny zespół trakcyjny wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej 
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poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub 
dokumentem równoważnym, oraz
b. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy lub zmodernizowany 
pojazd kolejowy z napędem spalinowym, wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, 
wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem 
równoważnym lub
c. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy pojazd kolejowy z 
napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej 
poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub 
dokumentem równoważnym
UWAGA:
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże łączne 
spełnienie warunków określonych w pkt a. i b. lub a. i c. powyżej.
• Za pojazd kolejowy w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się pojazd z własnym napędem, 
przystosowany do poruszania się po torach kolejowych w składzie pociągu.
• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, na zdolność zawodową w zakresie wiedzy i doświadczenia zdobytą w trakcie realizacji zamówienia 
przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, na zasobach 
którego polega Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/ podmiotu 
trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający, przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu:
a. dowody określające, że dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – dowody składa ten lub ci z 
Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia odstępuje od żądania złożenia wykazu 
obejmującego dostawy, o których mowa powyżej, ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada 
treści informacji wymaganych do wskazania przez Wykonawcę w JEDZ.
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 lit. a powyżej są:
a. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt. 3 lit. a powyżej.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej:
a. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden, fabrycznie nowy lub zmodernizowany, 
co najmniej dwuczłonowy elektryczny zespół trakcyjny, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym; oraz
b. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden, fabrycznie nowy lub zmodernizowany 
pojazd kolejowy z napędem spalinowym, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 
kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym; lub
c. jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy pojazd kolejowy z 
napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji 
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym,
— przy czym w ramach danej pary zamówień przynajmniej jeden pojazd kolejowy został wyposażony w 
urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1.
Uwaga:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże łączne 
spełnienie warunków określonych w pkt a i b lub a i c powyżej, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z 
pojazdów w każdej parze jest wyposażony w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1.
— Za pojazd kolejowy w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się pojazd z własnym napędem, 
przystosowany do poruszania się po torach kolejowych w składzie pociągu.
— Za pojazd zmodernizowany w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się pojazd, który został poddany 
modernizacji w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy TK.
— W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, na zdolność zawodową w zakresie wiedzy i doświadczenia zdobytą w trakcie realizacji zamówienia 
przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca / podmiot trzeci, na zasobach 
którego polega Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy / podmiotu 
trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający, przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a. dowody określające, że dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – dowody składa ten lub ci z 
Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia odstępuje od żądania złożenia wykazu 
obejmującego dostawy, o których mowa powyżej, ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada 
treści informacji wymaganych do wskazania przez Wykonawcę w JEDZ.
3. Dowodami, o których mowa w pkt 1 lit. a powyżej są:
a. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 3 lit. a powyżej.
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
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Zamiast:
Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania e ramach 
projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"
Numer referencyjny: ŁKA.ZIZ.271.485.2020
Powinno być:
Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach 
projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap IV”
Numer referencyjny: ŁKA.ZIZ.271.485.2020
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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