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Łódź, dnia 19 lipca 2021 r. 

ŁKA.ZIZ.271.235.2021 

(Nr rej. 830/2021) 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego 

 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego na wdrożenie 

i utrzymanie oprogramowania do zarządzania efektywnością energetyczną taboru 

kolejowego eksploatowanego w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. wraz 

z usługami towarzyszącymi (ŁKA.ZIZ.271.235.2021) 

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęły 

następujące zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących 

wyjaśnień: 

Zapytanie nr 1: 

(…) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi dot. jednego z warunków postępowania tj. warunku 

w Rozdziale V, pkt.1.2.1 o posiadaniu wiedzy i doświadczenia:   

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 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 jedną usługę polegającą na wdrożeniu 

i utrzymaniu oprogramowania służącego do zarządzania efektywnością energetyczną elektrycznych 

pojazdów kolejowych, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 15 miesięcy.” -  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na wykazaniu się doświadczeniem w zarządzaniem 

efektywnością innych obiektów/urządzeń. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanym 

w zapytaniu.  

Zapytanie nr 2: 

(…) pytanie dotyczące par VI pkt. 1. Podpunkt 1.2 

Proszę o określenie formy dokumentu potwierdzającego  wykonanie/wykonywanie usługi na rzecz 

innego odbiorcy (załącznik nr 7). 

Pytanie, czy dokument może mieć formę kopii korespondencji mailowej. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt VI.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

wykaz (…) usług (…) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie (…).  

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowym dokumentem mogą być w szczególności: 

a) referencje podpisane zgodnie z reprezentacją odbiorcy usług przez upoważnionego 

przedstawiciela  lub przez osobę wyznaczoną do odbioru usług, lub   

b) inne dokumenty, z których będzie wynikało należyte wykonanie/wykonywanie usług, 

w szczególności podpisany protokół odbioru usług.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza korespondencji mailowej, jako potwierdzenia 

należytego wykonania/wykonywania usług. 

Zgodnie z pkt VI. 7 Ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowy dokument musi mieć formę pisemną 

i należy złożyć go w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla Wykonawców i należy 

je uwzględnić w przygotowywanych ofertach. 
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