
 
   

„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: 54.740.000,00 zł 

1 

ŁKA.ZIZ.271.287.2021      Łódź, dnia 20.10.2021 roku 

(Nr. rej. 1230/2021) 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Sukcesywną 

dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii 

trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej”, znak 

postępowania: ŁKA.ZIZ.271.287.2021 

Działając w imieniu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: 

„Zamawiający”), na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: „ustawa 

PZP”) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Zestaw 6 

1. Pytanie nr 1 

W ocenie Wykonawcy właściwe jest wskazanie w formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 2a i 2b w: 

a. Zakładce: „Część_I_Zamówienia”, Tabela 2, komórka C2 oraz; 

b. Zakładce: „Część_II_Zamówienia”, Tabela 2, komórka C2 

opłaty mocowej w wysokości opublikowanej w komunikacie URE z dnia 30.09.2021 r. (tj.: 

w wysokości 102,60 zł/MWh). 

Zaznaczyć jednak należy, iż w obecnie obowiązującej taryfie PKP Energetyka wskazana jest 

stawka opłaty mocowej w wysokości 76,20 zł/MWh. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że prawidłowym będzie 

wskazanie e formularzu ofertowym Załącznik 2a i 2b w: 

a. Zakładce: „Część_I_Zamówienia”, Tabela 2, komórka C2 oraz; 

b. Zakładce: „Część_II_Zamówienia”, Tabela 2, komórka C2 

opłaty mocowej w wysokości opublikowanej w komunikacie URE z dnia 30.09.2021 (tj. 102,60 

zł/MWh). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem XVI pkt. 6 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej: „SWZ”) cenę ofertową należy skalkulować zgodnie z obowiązującymi 

stawkami, zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki w taryfie usług dystrybucyjnych 

PKP Energetyka. Tym samym właściwą wartością opłaty mocowej jest stawka określona 

w obecnie obowiązującej taryfie PKP Energetyka tj. 76,20 zł/MWh. 
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Zamawiający wskazuje jednocześnie, że zmiany stawek dystrybucji energii elektrycznej, 

wynikające ze zmian stawek operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Urząd 

Regulacji Energetyki, stanowią zgodnie z zapisami Załącznika nr 9 oraz nr 10 do SWZ 

przesłankę zmiany umowy.  

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 

podczas przygotowywania ofert. 
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