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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, tel.: 42 236 

17 00, fax: 42 235 02 05 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl  

adres skrytki ePuap: /lka_lodzkie/SkrytkaESP 
adres strony internetowej: www.lka.lodz.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa PZP”). 

2. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 Ustawy PZP zastrzega możliwość dokonania jako 

pierwszej czynności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Adres strony internetowej postępowania: https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-

trybie-ustawy 

4. Na stronie internetowej postępowania udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz 

świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności 

przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z sieci trakcji elektrycznej 3kV prądu 

stałego: 

1.1. Na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.          

(grupa taryfowa Bt21). 

1.2. Na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością zlokalizowanej na terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa 

Bt21L). 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

2.1. Część I – sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności 

przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej 3kV prądu 

stałego, na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. (grupa taryfowa Bt21) 

mailto:biuro@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodz.pl/
https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-trybie-ustawy-17/
https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-trybie-ustawy-17/
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Rok 
Przewidywane zużycie 

energii elektrycznej [MWh] 
Liczba kategorii pociągów 

Zamówienie Podstawowe 

2022 26 194,725 3 

2023 28 194,725 3 

2024 30 194,725 3 

2025 32 194,725 3 

2026 36 194,725 3 

2027 38 194,725 3 

2028 40 194,725 3 

Łącznie: 231 363,075 

Prawo Opcji 

2029 40 194,725 3 

2030 40 194,725 3 

2031 40 194,725 3 

Łącznie: 120 584,175 

Łączne przewidywane zużycie energii elektrycznej w ramach zamówienia 

podstawowego oraz prawa opcji: 351 947,25 MWh 

• Zużycie energii elektrycznej podane powyżej określone zostało na podstawie 

prognozowanej pracy przewozowej i stanowi wartość orientacyjną służącą do 

określenia przez Wykonawcę maksymalnego wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu zamówienia i może odbiegać od faktycznie pobranych ilości energii 

w trakcie trwania umowy. Rzeczywiste ilości zużywanej energii określane będą na 

podstawie liczników energii elektrycznej zamontowanych w pojazdach 

eksploatowanych przez Zamawiającego. Układy pomiarowe zainstalowane 

w eksploatowanych pojazdach zostały wykonane i odebrane wg wytycznych PKP 

Energetyka S.A. 
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• Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej w poszczególnych latach 

nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji poza koniecznością 

dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię oraz usługi dystrybucji, do 

wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. Zmniejszenie 

ilości pobranej energii w trakcie realizacji umowy (oddzielnie dla zakresu 

podstawowego oraz dla prawa opcji) nie może wynieść więcej niż 30% łącznego 

przewidywanego zużycia energii elektrycznej. 

• Wskazana, szacowana ilość energii, to ilość jaką Zamawiający zamierza nabyć 

i nie obejmuje energii wytworzonej w procesie rekuperacji t.j. odzysku energii 

podczas hamowania pojazdów.  

• Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne Zamawiającego 

poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego Łódź Widzew (tj. terenu 

wyposażonego w siec trakcyjna zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła 

zasilania, posiadającego układ pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej), 

Wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii skazanej 

przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w 

okresie rozliczeniowym na terenie Zaplecza Technicznego w przypadku, gdy z 

Zaplecza Technicznego korzystać będą wyłącznie pojazdy trakcyjne 

Zamawiającego lub pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez 

urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych  o ilość energii zużytej w okresie 

rozliczeniowym wskazanej jako zużycie przez wymienione pojazdy na terenie 

Zaplecza Technicznego w systemie służącym do rejestrowania danych o zużyciu 

energii należącym do Zamawiającego. Granice obszaru wydzielonego zostaną 

określone przez Zmawiającego. 

• Wykonawca określi Moc umowną [kW] na rok 2022 na podstawie danych 

określonych w Załączniku nr 11 - Plan pracy przewozowej na rok 2022. 

• Moc umowna na kolejne lata ustalana będzie z zachowaniem zasad określonych  

w pkt 3.a)-b) Istotnych postanowień umownych (zał. nr 9 do SWZ). 

• Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do 

zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów właściwemu Operatorowi 

Systemu Dystrybucji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 

reprezentowania zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucji. 

Prawo Opcji:  

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na 

przedłużeniu realizacji zamówienia maksymalnie o 3 lata t.j. do 31.12.2031 r. 

w sytuacji podpisania przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 

1.01.2029 r..  

Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości 

maksymalnej ilości energii elektrycznej lub wartości zamówienia podstawowego 
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przed terminem 31 grudnia 2028 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia 

ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego.  

Szacowana maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa 

opcji została określona w tabeli powyżej. 

2.2. Część II - sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności 

przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej 3kV prądu 

stałego, na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

zlokalizowanej na terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L). 

Rok 
Moc umowna 

[kW] 
Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh] 

Zamówienie Podstawowe 

2022 850 2 224,00 

2023 850 2 224,00 

2024 850 2 224,00 

2025 850 2 224,00 

2026 850 2 224,00 

2027 850 2 224,00 

2028 850 2 224,00 

Łącznie: 15 568,00 

Prawo Opcji 

2029 850 2 224,00 

2030 850 2 224,00 

2031 850 2 224,00 

Łącznie: 6 672,00 

Łączne przewidywane zużycie energii elektrycznej w ramach zamówienia 

podstawowego oraz prawa opcji: 22 240,00 MWh 
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• Zużycie energii elektrycznej podane w tabeli powyżej określone zostało na 

podstawie prognozowanej pracy przewozowej i stanowi wartość orientacyjną 

służącą do określenia przez Wykonawcę maksymalnego wynagrodzenia za 

realizację przedmiotu zamówienia i może odbiegać od faktycznie pobranych ilości 

energii w trakcie trwania umowy. Rzeczywiste ilości zużywanej energii określane 

będą na podstawie liczników energii elektrycznej zamontowanych w pojazdach 

eksploatowanych przez Zamawiającego. Zasilacz trakcyjny zainstalowany na 

terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. został 

wykonany i odebrany wg. wytycznych PKP Energetyka S.A. 

• Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej w poszczególnych latach 

nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji poza koniecznością 

dokonania zapłaty za faktycznie pobrana energię oraz usługi jej dystrybucji, do 

wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. Zmniejszenie 

ilości pobranej energii w trakcie realizacji umowy (oddzielnie dla zakresu 

podstawowego oraz dla prawa opcji) nie może wynieść więcej niż 30% łącznego 

przewidywanego zużycia energii elektrycznej. 

• Wskazana, szacowana ilość energii, to ilość jaką Zamawiający zamierza nabyć 

i nie obejmuje energii wytworzonej w procesie rekuperacji t.j. odzysku energii 

podczas hamowania pojazdów. 

• Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do 

zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów właściwemu Operatorowi 

Systemu Dystrybucji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 

reprezentowania zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucji. 

Prawo Opcji: 

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na 

przedłużeniu realizacji zamówienia maksymalnie o 3 lata t.j. do 31.12.2031 r. 

w sytuacji podpisania przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 

1.01.2029 r.. 

Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości 

maksymalnej ilości energii elektrycznej lub wartości zamówienia podstawowego 

przed terminem 31 grudnia 2028 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia 

ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego.  

Szacowana maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa 

opcji została określona w tabeli powyżej. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczana w ramach obu części zamówienia energii 

elektryczna pochodziła z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 

20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 610 z późn. zm.) 

(dalej: „Ustawa OZE”) w następujących proporcjach: 
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Rok 
Ilość energii OZE w stosunku do przewidywanego 

zużycia energii elektrycznej   

Zamówienie Podstawowe 

2022 co najmniej 30% 

2023 co najmniej 40% 

2024 co najmniej 50% 

2025 co najmniej 60% 

2026 co najmniej 70% 

2027 co najmniej 80% 

2028 100% 

Prawo Opcji 

2029 100% 

2030 100% 

2031 100% 

Wskazane ilości muszą zostać potwierdzone dostarczonymi Zamawiającemu 

Gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych  

źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu Ustawy OZE. 

4. Obecnie, dostawy energii elektrycznej na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa taryfowa Bt21) jak również na terenie bocznicy 

kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie stacji Łódź 

Widzew (grupa taryfowa Bt21L), realizowane są na podstawie umów kompleksowych, 

które wygasną z dniem 31.12.2021r. - Wykonawca nie będzie wypowiadał umów.  

5. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia 

w imieniu własnym i Zamawiającego umów właściwemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucji (dalej: „OSD”) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 

reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD. Nie dotyczy PKP Energetyka 

S.A. obecnego OSD.  
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6. Szczegółowe wymagania dotyczące każdej części zamówienia zostały określone 

w Załączniku nr 9 – Istotne postanowienia umowy dla Części I zamówienia oraz 

w Załączniku nr 10 – Istotne postanowienia umowy dla Części II zamówienia. 

7. Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV: 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 Elektryczność 

65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

8. Podział zamówienia na części: 

Zamawiający przewiduje podział na części zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszego postępowania zgodnie z pkt. III.2. SWZ. Tym samym Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych.  

9. Zamawiający nie prowadzi niniejszego postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, 

nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

10. Zamówienia na dodatkowe dostawy: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) Ustawy PZP. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. 

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający 

informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz nazw podwykonawców, jeśli w momencie składania 

oferty są znane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ. 

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie 

wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi. W przypadku gdy Wykonawca powierzy 

innemu podmiotowi wykonywanie części zamówienia obejmującej sprzedaż lub 

dystrybucję energii elektrycznej, podmiot ten musi posiadać odpowiednio koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo posiadać koncesję na dystrybucję 

energii elektrycznej – jeżeli Podwykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej lub 

mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego – jeżeli Podwykonawca nie jest właścicielem sieci 

dystrybucyjnej, jeżeli będzie wykonywał część zamówienia do realizacji której wskazane 

wyżej koncesje lub umowa są niezbędne.  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach: 
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1.1. Część I – umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2028 r., 

z możliwością skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu realizacji 

umowy do dnia 31.12.2031 r.  

1.2. Część II – umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2028 r., 

z możliwością skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu realizacji 

umowy do dnia 31.12.2031 r. 

2. Obecnie realizowane umowy wygasną z dniem 31.12.2021 r. – Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do wypowiedzenia umów. 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzą następujące przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, 

z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy PZP: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe (jeżeli dotyczy), chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje stosowania przesłanek wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania określonych w art. 108 ust. 2 w zw. z art. 393 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP 

oraz w art. 109 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt. 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 
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przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 

V.3. SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, 

o których mowa w pkt. V.3. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Przepisy dotyczące wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Postanowienia pkt V.1. – V.4. SWZ stosuje się 

odpowiednio. 

6. W oparciu o przesłanki wskazane w pkt. V.1. SWZ nie mogą podlegać wykluczeniu 

również podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, a także podwykonawcy 

będący podmiotami udostępniającymi zasoby, którym Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia. Postanowienia pkt V.1. – V.5. SWZ stosuje się 

odpowiednio. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. 

8. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określony 

warunek udziału w Postępowaniu: 
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1.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że  

a) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej 

lub 

zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego – jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci 

dystrybucyjnej. 

− Warunek dotyczy Części I oraz II Zamówienia. 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1 SWZ oraz dokumentów,  

o których mowa w pkt. VII.2.1. SWZ. 

2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na 

zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub 

oświadczeniach załączonych do oferty oraz przesłanych na wezwanie Zamawiającego. 

Z treści dokumentów lub oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnia wymagane warunki. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt. VI.1.1. SWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy będą je 

spełniać łącznie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie 

publicznego, spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt. VI.1.1. powyżej musi zostać wykazane przez co najmniej jednego z Wykonawców 

realizujących część zamówienia, do realizacji której te uprawnienia są wymagane tj. 

dostawę lub dystrybucję energii elektrycznej. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. VI.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór stanowiącym załącznik nr 

4 do SWZ. 

VII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
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oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie 

z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

(dalej: „JEDZ”). 

1.2. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na 

formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie udostępniane na stronach 

Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl. Niezależnie od 

powyższego, dla ułatwienia Wykonawcom prawidłowego wypełnienia JEDZ, 

Zamawiający załącza do niniejszej SWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej. Instrukcja 

wypełnienia JEDZ udostępniona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod 

adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  

1.3. Wykonawca wypełniając dokument, o którym mowa w pkt. VII.1.1. SWZ powyżej 

może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej 

z pozostałych sekcji w części IV.  

1.4. Oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1.1. SWZ należy złożyć w formie 

elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie 

w formie JEDZ składa w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o Zamówienie. Oświadczenie przedmiotowe potwierdza spełnianie warunków 

udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

z Postępowania. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia  następujących podmiotowych środków dowodowych: 

2.1. w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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lub 

zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego – jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci 

dystrybucyjnej.  

2.2. w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem. 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 

i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowiącym 

załącznik nr 6 do SWZ. 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania w skazanych przez Zamawiającego, 

o których mowa w: 

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

• art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

• art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy PZP, 

- wzór stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII.2.2. lit. a) SWZ 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
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organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. VII.2.2. lit. a) SWZ, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. VII.3. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Wymagania z pkt. VII.3. SWZ co do terminu wystawienia stosuje się 

odpowiednio. 

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich 

norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, 

o których mowa w pkt. VII.2. SWZ, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 

wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 

certyfikacji, chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania 

informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.  

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w tym również wspólników spółki cywilnej: 

6.1. każdy z dokumentów wymienionych w pkt. VII.2.1. SWZ powinien być złożony przez 

co najmniej jednego Wykonawcę spośród Wykonawców składających wspólną 

ofertę, 

6.2. dokumenty wymienione w pkt. VII.2.2. SWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 

VII.3. i VII.4. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, w tym także 

każdego wspólnika spółki cywilnej, 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ, danych umożliwiających dostęp do 

podmiotowych środków dowodowych, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, lub wskazania, że znajdują się one 
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w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe lub korzysta z posiadanych 

podmiotowych środków dowodowych, o ile Wykonawca potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 

8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe 

budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą prześle do Zamawiającego, prócz 

dokumentów, o których mowa w pkt. XIII SWZ, również inne dokumenty wymienione 

w niniejszym rozdziale, Zamawiający oceni na ich podstawie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania bez 

wzywania wykonawcy do ich złożenia zgodnie z pkt. VII.2. SWZ. Wyjątek stanowi 

oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.2.2. lit. b) SWZ, które Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć w terminie określonym w pkt. VII.2. SWZ. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania   odbierania korespondencji elektroniczne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), 

miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, 

że: 

1.1. Wykonawca ofertę wraz z załącznikami składa wyłącznie za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Adres skrytki ePuap: /lka_lodzkie/SkrytkaESP  

1.2. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania 

oświadczeń, wniosków (innych niż oferta wraz z załącznikami oraz zmiana lub 

wycofanie oferty), zawiadomień i innych dokumentów oraz przekazywania informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP - Formularz do komunikacji, udostępnionego również w miniPortalu jako 

załącznik lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

przetargi@lka.lodzkie.pl    

2. Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi 

posiadać konto na ePUAP. Konto na ePUAP zapewnia dostęp do Formularza złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. 

4. Do pełnej i prawidłowej korespondencji z Zamawiającym konieczne jest posiadanie przez 

co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy elektronicznego 

podpisu kwalifikowanego. 

5. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz warunkach jego użycia można znaleźć na stronach internetowych 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 

internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm, 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED, ID postępowania dostępnym 

w miniPortalu lub numerem sprawy: ŁKA.ZIZ.271.287.2021 

7. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej jak również szyfrowania i składania oferty 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Instrukcji Użytkownika 

Systemu miniPortal ePUAP, dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

Regulaminie ePUAP, dostępnym na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

8. Oferta, dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu muszą być sporządzone 

w jednym z formatów danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247) – 

w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti. 

9. Zamawiający zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

stosować niniejsze zasady:  

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9.1. do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne 

Zamawiający zaleca przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf;  

9.2. dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować 

do formatu .pdf.;  

9.3. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie 

PAdES;  

9.4. w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), 

zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM; 

Wykonawca musi pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym; 

9.5. zaleca się aby nazwy przesyłanych plików zawierały nie więcej niż 25 znaków. 

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji ePUAP wynosi 

150 MB. 

11. W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP zostanie 

wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca powinien 

zachować gdyż będzie on potrzebny do podejmowania czynności w postępowaniu. 

12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na odpowiednio na ePUAP albo posztę elektroniczną. 

13. Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawców jest bezpłatne. 

14. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

lub inne informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

15. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami uprawniona jest:  

Agata Brzozowska, e-mail: agata.brzozowska@lka.lodzkie.pl 

16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach 

określonych w art. 135 ustawy PZP, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

email: przetargi@lka.lodzkie.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP - 

Formularz do komunikacji, udostępnionego również na miniPortal. W celu usprawnienia 

procedury wyjaśnień treści SWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami również 

w wersji edytowalnej. 
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17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

18. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. 

IX. Forma i postać złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności 

w formie elektronicznej tj. jako pliki cyfrowe opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2. Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) a także 

pełnomocnictwa składa się w formie elektronicznej tj. jako pliki cyfrowe opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w pkt. VI.5. SWZ jak również inne dokumenty lub oświadczenia niewystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia lub podwykonawca lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. IX.1. i IX.2. SWZ, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w formie lub postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych zgodnie z pkt. VIII.8. SWZ lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia lub podwykonawca jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku: 

7.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania innych niż pełnomocnictwo – odpowiednio 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

7.2. innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą, 

7.3. pełnomocnictwa – mocodawca. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt. IX.7. SWZ, może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

11. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące 

wymagania:  

11.1. być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych; 
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11.2. umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

11.3. umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

11.4. zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

12. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest 

sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10.02.2022 roku włącznie. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w pkt. XI.1. SWZ. 

4. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt. XI.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XI.4. SWZ lub wyrażenie 

zgody, o której mowa w pkt. XI.5. SWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia odpowiednio o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

złożonego lub wyrażeniu zgody na wybór oferty w formie elektronicznej, w formatach 

danych określonych zgodnie z pkt. VIII.8. SWZ lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Nie przedłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą złożonego lub wyrażeniu zgody na wybór oferty spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12  lub 13 ustawy PZP. 
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8. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

9. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XI.4. SWZ, następuje wraz 

z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej 

wymaganiami: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę obejmującą całość lub wybraną 

część zamówienia. Oferta winna być sporządzoną w języku polskim, w formie i na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII i IX SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SWZ.  

3. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do 

niniejszej SWZ, winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą 

Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza. Wykonawca 

wypełnia ten zakres dokumentu, który odpowiada części zamówienia, na którą składa 

ofertę. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

5. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 

XIII SWZ. Pliki stanowiące ofertę należy zaszyfrować za pośrednictwem strony 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. Możliwość szyfrowania oferty udostępniona jest w zakładce 

„Szczegóły” na „Liście wszystkich postępowań na miniPortalu” z zastrzeżeniem, że: 

5.1. Wykonawca może zaszyfrować cały folder w którym znajdują się pliki – w takiej 

sytuacji folder musi być skompresowany do archiwum. Wykonawca może również 

poddać szyfrowaniu kilka plików jednocześnie – w takiej sytuacji po zaszyfrowaniu 

automatycznie zostanie utworzony skompresowany folder archiwum, 

5.2. w przypadku gdy Wykonawca podda szyfrowaniu cały skompresowany folder, nie 

mogą w nim znajdować się już wcześniej zaszyfrowane pliki gdyż będzie to 

skutkowało po stronie Zamawiającego brakiem możliwości odszyfrowania 

i otwarcia, 
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5.3. zaszyfrowanie oferty w zakładce „Szczegóły” dotyczącej innego postępowania 

będzie skutkować po stronie Zamawiającego brakiem możliwości odszyfrowania 

i otwarcia oferty. 

5. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę bądź osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie Zamówienia, przez wszystkich Wykonawców lub przez ustanowionego 

przez nich pełnomocnika. 

6. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie umocowanie osób 

podpisujących ofertę, np. wyciąg z ewidencji lub odpowiedniego rejestru w postaci 

elektronicznej lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dostępności dokumentów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane dokumenty, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów.   

7. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów określonych 

w pkt. XII.6. SWZ, do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający 

przedmiotowe umocowanie, np. pełnomocnictwo, w postaci elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Pełnomocnictwo winno 

jednoznacznie wskazywać czynności do jakich umocowany jest pełnomocnik.  

8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym również 

wspólnicy spółki cywilnej, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo, z którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie 

zakres umocowania (wzór – załącznik nr 8 do SWZ). 

9. Dokumenty, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisujących ofertę lub 

pełnomocnictwo winny być sporządzone w formie i na zasadach określonych 

w Rozdziale VIII i IX SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien 

w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 
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że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10.1. W celu utrzymania w poufności tych informacji winny być one umieszczone 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

10.2. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści 

o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy 

z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty 

spoczywa na wykonawcy. 

10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty uzasadnienia objęcia 

informacji tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie wykaże zasadności uznania danej 

informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż zastrzeżenie 

informacji było nieskuteczne i odtajni zastrzeżoną część oferty bez dokonywania 

oceny zasadności objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

dołącza do jawnej części oferty.  

10.4. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje udostępnia do 

wiadomości po otwarciu ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

określone w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, a złożone przez niego wyjaśnienia 

i/lub dokumenty stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. 

XIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta musi zawierać: 

1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ, 

2. Formularz cenowy – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ, 

3. Dokument/y JEDZ – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ, 

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.5. SWZ - wypełnione zgodnie z Załącznikiem 

Nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy), 
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5. Dokument bądź dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących 
ofertę do reprezentowania Wykonawcy, (w szczególności odpis z właściwego rejestru 
lub ewidencji, udzielone pełnomocnictwo, uchwała o powołaniu do składu Zarządu spółki, 
uchwała w sprawie udzielenia prokury, umowa spółki cywilnej). Dokumenty 
przedmiotowe mogą być złożone w formie oryginału w postaci elektronicznej 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez notariusza), 

6. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XII.8. SWZ – w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o Zamówienie – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do 

SWZ (jeśli dotyczy), 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców, do oferty należy załączyć wykaz podwykonawstwa, zawierający 

informacje na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr  5 

do SWZ. 

XIV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania opisany jest szczegółowo w Instrukcji 

użytkowania systemu miniPortalu ePUAP. Identyfikator postępowania dla Postępowania 

dostępny jest na „Liście wszystkich postępowań na miniPortalu” – „Szczegóły”. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 

adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem których prowadzona będzie 

korespondencja związana z Postępowaniem.  

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 roku, do godz. 

10:00. 

3. W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP zostanie 

wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca powinien 

zachować, gdyż będzie on potrzebny do podejmowania czynności w Postępowaniu. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data jej przekazania na ePUAP. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. w Łodzi  

(90-051), al. Piłsudskiego 12, pokój nr 1410, XIV piętro, w dniu 14.10.2021 roku, 

o godzinie 12:00. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie za pomocą strony 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Oferty wniesione po terminie podlegają odrzuceniu. 

XV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

2. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji użytkownika 

systemu miniPortalu ePUAP, dostępnej na stronie miniPortal. Zmiana oferty następuje 

poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. Wycofanie oferty w przypadku 

próby jej zmiany implikuje potrzebę stworzenia nowego pliku archiwum zawierającego 

wszystkie pliki, jakie Wykonawca zobligowany będzie złożyć w terminie składania ofert, 

a więc zarówno te, których treść uległa zmianie, jak i te, które nie uległy modyfikacji. 

Nowa oferta musi być ponownie zaszyfrowana zgodnie z pkt. XII.5. SWZ. 

3. Po upływie terminu składania ofert nie można skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

4. Złożenie nowej oferty bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie 

dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podstawą obliczenia ceny jest Formularz Cenowy, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 

2a lub 2b do SWZ, w zakresie części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 

UWAGA: Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę formularza cenowego bądź przedstawienia formularza cenowego 

niezawierającego wymaganych wzorem danych, w tym cen jednostkowych z Tabeli 

I oraz Tabeli II Formularza cenowego oraz w odniesieniu do Części I zamówienia - 

mocy umownej w roku 2022. 

2. Cenę jednostkową energii elektrycznej netto z akcyzą dla każdego roku realizacji dostaw 

Wykonawca oblicza wypełniając Tabelę I Formularza cenowego według następującego 

wzoru: 

CSN = CCN + CKOL + KP + A 

gdzie: 

Csn [zł/MWh] - Cenę jednostkową energii elektrycznej netto z akcyzą w roku „n”;  



 

 

 

„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: 52.715.000,00 zł 

27 

Ccn [zł/MWh] - a) dla dostaw energii elektrycznej w latach 2022 – 2024 - obowiązująca cena energii 

„czarnej”, musi zostać obliczona, jako średnioważona cena ze wszystkich transakcji 

dotyczących produktu BASE_Y-n zawartych na Towarowej Giełdzie Energii 

w okresie pomiędzy dniem rozpoczęcia okresu wyznaczania ceny (pierwszy dzień 

realizacji transakcji w 2021 r.) a dniem zakończenia okresu wyznaczania ceny 

(30.09.2021).  

b) dla dostaw energii elektrycznej w latach 2025 – 2031 – obowiązująca cena energii 

„czarnej”, musi zostać obliczona jako iloczyn ceny energii „czarnej” z poprzedniego 

roku i wartości średniej zmiany ceny energii „czarnej” obliczonej jako średnia 

arytmetyczna procentowej zmiany cen określonych dla lat 2022 i 2023 oraz dla  lat 

2023-2024. 

Ckol [zł/MWh] - 
a) dla dostaw energii elektrycznej w latach 2022 – 2024 - obowiązująca cena praw 

majątkowych z odnawialnych źródłach energii tzw. „zielone certyfikaty”, praw 

majątkowych, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 

wytworzonej z biogazu rolniczego tzw. „błękitne certyfikaty” oraz praw majątkowych 

wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa  

w przepisach dotyczących efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty, musi 

zostać obliczona, jako średnioważona cena ze wszystkich transakcji zawartych na 

Towarowej Giełdzie Energii w okresie pomiędzy dniem rozpoczęcia okresu 

wyznaczania ceny (pierwszy dzień realizacji transakcji w 2021 r.) a dniem 

zakończenia okresu wyznaczania ceny (30.09.2021 r.)  

b) dla dostaw energii elektrycznej w latach 2025 – 2031 – obowiązująca cena energii 

„kolorowej”, musi zostać obliczona jako iloczyn ceny energii „kolorowej” 

z poprzedniego roku i wartości średniej zmiany ceny energii „kolorowej” obliczonej 

jako średnia arytmetyczna procentowej zmiany cen określonych dla lat 2022 i 2023 

oraz dla  lat 2023-2024. 

Kp [zł/MWh] - koszty pozostałe wynikające z kalkulacji Wykonawcy; 

A [zł/MWh] 
- podatek akcyzowy, wyznaczony zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 722 ze zm.); 

n  - rok dostawy energii elektrycznej; 

3. Cenę jednostkową energii elektrycznej netto z akcyzą dla każdego roku realizacji dostaw 

obliczoną zgodnie z pkt. 2 powyżej należy przenieść do Tabeli II.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny wszystkich pozycji wyszczególnionych 

w Tabelach I i II znajdujących się w Formularzu cenowym, w zakresie części zamówienia, 

na którą Wykonawca składa ofertę. 

5. Ceny obliczone w formularzu cenowym Wykonawca następnie przenosi do formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku rozbieżności między 

ceną całkowitą podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym a ceną całkowitą 

podaną w formularzu ofertowym Zmawiający przyjmie ceny jednostkowe netto wskazane 

w Formularzu cenowym jako podstawę obliczenia ceny całkowitej. 

6. Cenę ofertową należy skalkulować zgodnie z obowiązującymi stawkami, zatwierdzonymi 

przez Urząd Regulacji Energetyki w taryfie usług dystrybucyjnych PKP Energetyka, 
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w szczególności w następujących pozycjach: składnik jakościowy stawki systemowej 

w zł/MWh, składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c, składnik zmienny stawki sieciowej 

w zł/MWh całodobowy, stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c, stawka opłaty 

przejściowej w zł/kW/m, opłata oze w zł/MWh 

7. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 

terminowego i prawidłowego wykonania Zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek akcyzowy oraz 

podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są 

płatnikami VAT w Polsce).  

8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

(tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez 

zamawiającego), zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (konieczności 

naliczenia i odprowadzenia podatku), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Wszystkie ceny podane w formularzu cenowym i formularzu ofertowym muszą być 

wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem 

matematycznej zasady zaokrąglania miejsc po przecinku). 

11. Cena oferty powinna zostać wyrażona w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie.  

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

XVII. WALUTA ZAMÓWIENIA 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 
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2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium całkowitej ceny brutto oferty (zamówienia podstawowego łącznie 

z opcją określoną w pkt III.2.1. oraz pkt. III.2.2. SWZ). 

3. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 
C = 

C min 
x 100 pkt 

 C o 

gdzie:       Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

 Co – cena brutto oferty ocenianej 

4. Każda część zamówienia podlega odrębnej ocenie. 

5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów w kryteriach przyjętych w niniejszym postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty 

o takie samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach 

dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. 

XIX. TRYB BADANIA OFERT 

1. Wyjaśnienia oferty 

1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

1.2. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty 

z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. 

2. Poprawa w treści ofert 

Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

2.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
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2.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, w tym z uwzględnieniem m. in. następujących zasad: 

− błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano 

właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar; 

− błędne zsumowanie składników ceny jednostkowej energii elektrycznej netto 

z akcyzą dla danego roku przyjmując za prawidłowe wartości podane w wierszach 

1 – 4 Tabeli I Formularza cenowego; 

− błędne zsumowanie wartości określonych w kol. AJ-AM Tabeli II przyjmując 

za prawidłowe wartości podane w wierszach 1 – 10 tabeli II Formularza cenowego 

dla Części I Zamówienia oraz w wierszach 1 – 9 tabeli II Formularza cenowego 

dla Części II Zamówienia; 

− błędne zsumowanie łącznej wartości zmówienia netto/brutto przyjmując 

za prawidłowe wartości podane w wierszach 11 – 12 tabeli II Formularza 

cenowego dla Części I Zamówienia oraz w wierszach 10 – 11 tabeli II Formularza 

cenowego dla Części II Zamówienia 

− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług przyjmując, iż podano 

właściwie stawkę podatku VAT,  

− błędne zsumowanie ceny netto i podatku od towarów i usług, przyjmując 

za prawidłową cenę netto powiększoną o kwotę podatku obliczonego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, 

2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

- przy czym niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. Uzupełnienie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw 

3.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 

lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

3.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.   

XX. ODRZUCENIE OFERTY 
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Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226 

ust. 1 Ustawy PZP 

XXI. RAŻĄCO NISKA CENA 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta lub jej istotne części składowe zawierają rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona jej badania 

w oparciu o art. 224 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej 

w ofercie ceny. 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w terminach określonych w art. 264 ust. 1 Ustawy PZP, 

z zastrzeżeniem pkt. XXII.2. SWZ. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem terminu, 

o którym mowa w art. 264 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona 

tylko jedna oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie Zamówienia, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 

ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą 

zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XXIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
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1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy określone zostały 

w Załącznikach Nr 9 i 10 do SWZ, odpowiednio dla każdej części zamówienia. 

2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje 

postanowienia umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIU 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, 

skarga) na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 Ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie 

3.1. Odwołanie przysługuje od: 

a) niezgodnej z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętej 

w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechania czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie Ustawy PZP; 

3.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której Wykonawca zarzuca niezgodność z przepisami Ustawy PZP 

i zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania dowodów na 

popracie przytoczonych okoliczności. 

3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo w formie pisemnej, opatrzone odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo własnoręcznym podpisem.  

3.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 

przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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3.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – 

jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.  

3.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec 

treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. XXV.3.5. oraz XXV.3.6. SWZ 

wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4. Skarga do sądu 

4.1. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych. 

4.2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze 

wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 

o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, 

z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od doręczenia 

orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, o którym mowa wart. 519 ust. 1 

Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r., poz. 1529, z późn. zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.   

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje co następuje: 

1.1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 

7252025842, REGON: 100893710; 

1.2. u Zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl; 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17938059
mailto:iod@lka.lodzkie.pl
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1.3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z Postępowaniem; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych będą:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

Postępowania w oparciu o odpowiednie przepisy prawa,  

b) podmioty zewnętrzne współpracujące z Zamawiającym na mocy stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 

stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów 

i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;  

1.6. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, 

związanym z udziałem w Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Ustawy pzp 

1.7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

1.8. przysługuje Pani/Panu: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących - jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku ze strony Zamawiającego, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, z zastrzeżeniem że skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku Postępowania, ani zmianą postanowień 

Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
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fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora, organem 

właścwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane 

osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie 

składanym w Postępowaniu, o: 

2.1. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, oraz 

2.2. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w Rozdziale 26.2. IDW, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w Rozdziale 26.1. IDW, 

wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych 

osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza oferty; 

Załącznik Nr 2a – wzór Formularza cenowego dla Część I zamówienia; 

Załącznik Nr 2b – wzór Formularza cenowego dla Część II zamówienia; 

Załącznik Nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;  

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenie w sprawie zakresu zamówienia realizowanego przez 

poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o podwykonawstwie; 
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Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; 

Załącznik Nr 7 – wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ; 

Załącznik Nr 8 – wzór pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

Załącznik Nr 9 – Istotne postanowienia umowy (część I zamówienia); 

Załącznik Nr 10 – Istotne postanowienia umowy (część II zamówienia); 

Załącznik Nr 11 – Plan pracy przewozowej na rok 2022; 
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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

Wykonawca:1 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(firma, siedziba i adres, 

nr tel., nr fax, adres e-mail 

NIP, REGON) 

 

Zamawiający: 

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

al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

fax. +48 42 235 02 05 

 

OFERTA 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

sektorowego, działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(firma, siedziba i adres Wykonawcy2) 

oferuję/emy wykonanie zamówienia na Sukcesywną dostawę energii elektrycznej 

trakcyjnej oraz  świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby 

prowadzenia działalności przewozowej 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, zamieszczonymi w SWZ oraz 

Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio – dla części I zamówienia 

Załącznik Nr 9 do SWZ, dla części II zamówienia – Załącznik nr  10 do SWZ wraz ze 

 
1W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika 
2W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców  
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wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, 

uznając się za związanych określonymi w nich postanowieniami. 

2. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej do zawarcia umowy/umów zgodnej/zgodnych z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SWZ oraz wskazanym/-i Istotnymi postanowieniami umowy, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Regulaminem korzystania z miniPortalu 

i Instrukcją Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP, dostępnymi na stronie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminem ePUAP, dostępnym na stronie 

https://epuap.gov.pl/wps/portal, uznając się za związanych określonymi w nich 

postanowieniami. 

4. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

a) Część I zamówienia (Tabela II Formularza cenowego dla części I zamówienia): 

cena całkowita netto: _______________________ PLN 

(tabela II Formularza dla części I zamówienia - wiersz „13”) 

słownie: ______________________________________________________ PLN 

VAT ….% t.j.: ____________________ PLN 

cena całkowita brutto: ______________________ PLN 

(tabela II Formularza dla części I zamówienia - wiersz „13”) 

słownie: ______________________________________________________ PLN 

b) Część II zamówienia (Tabela II Formularza cenowego dla części II zamówienia): 

cena całkowita netto: _______________________ PLN 

(tabela II Formularza dla części II zamówienia - wiersz „12”) 

słownie: ______________________________________________________ PLN 

VAT….% t.j.: ____________________ PLN 

cena całkowita brutto: ______________________ PLN 

(tabela II Formularza dla części II zamówienia - wiersz „12”) 

słownie: ______________________________________________________ PLN 

5. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów 

i usług przez zamawiającego), w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty 

podatku VAT: 

L.p. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 
Wartość usługi bez kwoty podatku VAT 

1.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2.   

3.   

Uwaga: Wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia 

i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez zamawiającego). 

Uwaga: Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja 

o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

6. Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie z uwzględnieniem terminów 

określonym w SWZ. 

7. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres określony w SWZ. 

8. Oświadczam/y, że nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

Zamówienia/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części Zamówienia, 

szczegółowo określonych w Wykazie podwykonawstwa, stanowiącym Załącznik nr ____ 

do oferty3. 

9. Oświadczam/y, że informacje zawarte w Ofercie na stronach _____ pliku pod nazwą 

________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie 

zastrzeżenia poufności stanowi Załącznik nr _____do Oferty pod nazwą _______ 

10. Oświadczam/y, że osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do kontaktów  

z Zamawiającym jest/są4: 

____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _ 

____________________ 

 

____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _ 

____________________ 

11. Jako rachunek bankowy Wykonawcy/lidera Konsorcjum4tj. __________5 na potrzeby 

dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym wskazuję/my rachunek bankowy 

w banku ___________________________. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
3 Niewłaściwe skreślić. Oświadczenie o zamiarze powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia będzie skuteczne wyłącznie 

w przypadku jednoczesnego załączenia wykazu podwykonawstwa. 
4 Niepotrzebne skreślić 

 

5Wskazać lidera Konsorcjum 
6 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

13. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

1. Wypełniony Formularz Cenowy 5. ____________________________ 

2. _____________________________ 6. ____________________________ 

3. _____________________________ 7. ____________________________ 

4. _____________________________ 8. ____________________________ 

 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 2a do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 
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Załącznik Nr 2b do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„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: 52.715.000,00 zł 

43 

Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
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Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

OŚWIADCZENIE  

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Sukcesywną dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz  świadczenie usług 

dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej 

 

Oświadczam/y, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wykonają następujące części zamówienia: 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

Siedziba  
(ulica, miejscowość) 

Zakres zamówienia, który będzie wykonywany 
przez Wykonawcę 

   

   

   

 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących 

wspólnie) 
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Załącznik Nr 5 do SWZ 

 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

WYKAZ PODWYKONAWSTWA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Sukcesywną dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz  świadczenie usług 

dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej 

 

oświadczam/y, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom: 

Lp. 
Wykaz części zamówienia, które Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcom 
Nazwa (firma) podwykonawcy* 

   

   

   

*- jeżeli jest znana w momencie składania oferty 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących 

wspólnie) 
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Załącznik Nr 6 do SWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Sukcesywną dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz  świadczenie usług dystrybucji 

energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej 

oświadczam/y*, iż Wykonawca …………………………………………………….………………. 

□** nie przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

□** przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), łącznie z nw. 

Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

*     niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

**    właściwe zaznaczyć 

*** zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

UWAGA:  

● Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w tym również każdy ze wspólników spółki cywilnej.  

● Oświadczenia nie składa się wraz z ofertą lecz na wezwanie Zamawiającego. 

● Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, tym 

samym, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 7 do SWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

OŚWIADCZENIE  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Sukcesywną dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz  świadczenie usług 

dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej 

reprezentując Wykonawcę …………………………………………….………………. 

oświadczam/y*, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

• art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

• art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy PZP 

pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.  

 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących 

wspólnie) 
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Załącznik Nr 8 do SWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Sukcesywną dostawę energii elektrycznej trakcyjnej oraz  świadczenie usług 

dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej 

my niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę/Wykonawców: 

1) ........................................................................................... 

2) …………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………. 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku 

uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania 

zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia nie krócej 

jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady. 

Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym 

realizację zamówienia. 

Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem  .........................................................................  

 (należy wskazać pełną nazwę/firmę pełnomocnika) 

który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdego z wyżej 

wymienionych wykonawców z osobna: 
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1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze pełnomocnictwo 

obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia7, a w szczególności: 

 podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami*, 

 składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności 

przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z tym 

postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność 

z oryginałem*, 

 składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych 

w postępowaniu*, 

 prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*, 

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień) 

2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*. 

3. udzielania dalszego pełnomocnictwa*. 
*niepotrzebne skreślić. 

Nazwa firmy 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

udzielenia pełnomocnictwa 
Data 

Podpis osoby 

upoważnionej do 

udzielenia 

pełnomocnictwa 

    

    

    

 

Uwaga: 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawców, wraz z załączeń dokumentu lub dokumentów z których wynikały będą te uprawnienia.  

 

 

 

 
7 o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej 



 

 

 

„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: 52.715.000,00 zł 

50 

Załącznik Nr 9 do SWZ 

Istotne postanowienia umowy 

(część I zamówienia) 

1. Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie 

zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych 

w pojazdach trakcyjnych Zamawiającego.  

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne Zamawiającego 
poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego Łódź Widzew (tj. terenu 
wyposażonego w sieć trakcyjną zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła zasilania, 
posiadającego układ pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej), Wykonawca 
zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia 
pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na 
terenie Zaplecza Technicznego w przypadku, gdy z Zaplecza Technicznego korzystać 
będą wyłącznie pojazdy trakcyjne Zamawiającego lub pomniejszenia ilości zużytej 
energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych  o ilość energii 
zużytej w okresie rozliczeniowym wskazanej jako zużycie przez wymienione pojazdy na 
terenie Zaplecza Technicznego w systemie służącym do rejestrowania danych o zużyciu 
energii należącym do Zamawiającego. Granice obszaru wydzielonego zostaną określone 
przez Zamawiającego. 

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest pojazd trakcyjny, przy czym granica stron 

w dostarczaniu energii elektrycznej znajduje się na końcówkach zasilaczy od strony sieci 

trakcyjnej. 

3. Moc umowna na rok 2022 została określona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym 

– Tabela II na podstawie wskazanego przez Zamawiającego planu pracy przewozowej  

na rok 2022. Moc umowna na kolejne lata ustalana będzie z zachowaniem następujących 

zasad:  

a) do dnia 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma 

zostać określona Moc umowna [kW] Zamawiający przekaże Wykonawcy Plan pracy 

przewozowej; 

b) do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma zostać 

określona Moc umowna [kW] Wykonawca określi Moc umowną [kW] na podstawie 

przekazanego Planu pracy przewozowej. 

4. Zamawiający zobowiązany jest dostarczać Wykonawcy dane niezbędne do określenia 

wielkości rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym przez 

poszczególne kategorie pojazdów trakcyjnych Zamawiającego, w terminie jednego 

miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej w sposób ciągły 

i niezawodny, przy zachowaniu standardów jakościowych napięcia w miejscu 

dostarczenia. 

6. Standardy jakościowe energii elektrycznej zawarte w taryfie OSD muszą uwzględniać 

postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 

poz. 716 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 

6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 503 ze zm.)  

7. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw nieplanowych w zasilaniu sieci trakcyjnej, które 

powodują brak napięcia w sieci trakcyjnej na wydzielonym pod względem zasilania 

szlaku, stacji linii kolejowej, mających na celu przeprowadzenie pilnych prac koniecznych 

do zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii urządzeń zasilania sieci trakcyjnej nie 

powinien przekroczyć 60 godzin od chwili zgłoszenia. Czas trwania jednorazowej 

przerwy nieplanowanej w dostarczaniu Energii Trakcyjnej na szlaku, stacji linii kolejowej 

nie powinien przekraczać 4 godzin od chwili zgłoszenia. Występowanie przerw 

w zasilaniu trakcji elektrycznej należy zgłaszać do ……………………………….. 

8. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw planowych w zasilaniu sieci trakcyjnej, które 

powodują brak napięcia w sieci trakcyjnej na wydzielonym pod względem zasilania 

szlaku, stacji linii kolejowej, mających na celu przeprowadzenie prac planowych nie 

powinien przekroczyć 18 godzin. Czas trwania jednorazowej planowanej przerwy 

w dostarczaniu energii elektrycznej na szlaku, stacji linii kolejowej nie powinien 

przekraczać 4 godzin. Do czasu przerw planowych nie wlicza się przerw planowych, 

których skutkiem jest wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do sieci trakcyjnej, 

wprowadzonych przez zarządcę linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.  Dostawca zobowiązuje się do informowania odbiorcy z pięciodniowym 

wyprzedzeniem o planowych przerwach w dostawach energii na terenie działania 

Zamawiającego. 

9. Do okresów przerw określonych w ust. 7 i 8 nie wlicza się przerw lub ograniczeń 

w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych działaniem Siły Wyższej lub stanem 

wyższej konieczności oraz uszkodzeń lub wyłączeń sieci trakcyjnej, które powstały z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub OSD w ramach świadczenia usługi 

dystrybucji. Dla potrzeb niniejszej umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na 

wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, 

którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie 

przewidziane w chwili przyjmowania na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające 

wykonanie przez Stronę danego zobowiązania, w tym w szczególności spowodowane 
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siłami przyrody, takie jak katastrofa, wypadek, atak terrorystyczny lub skutek działania 

innego czynu zabronionego, wojna, stan wojenny lub stan nadzwyczajny; pojęcie siły 

wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia należytej 

staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Siła wyższa”) 

10. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej, Zamawiającemu przysługuje 

bonifikata w wysokości określonej w taryfie, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych 

przerw nieplanowych określonych oraz przerw planowych, o których Zamawiający został 

zawiadomiony. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej ustalona będzie na podstawie 

planowanego zużycia energii trakcyjnej w okresie, w którym wystąpiła przerwa. 

Wyliczenie wielkości energii nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi rozliczeń z tytułu 

dostawy energii trakcyjnej na podstawie wielkości pracy przewozowej z uwzględnieniem 

wynikającej z rozkładu jazdy planowanej pracy przewozowej na pozbawionym zasilania 

wydzielonym szlaku, stacji linii kolejowej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o fakcie wystąpienia oraz 

o czasie trwania przerw i zakłóceń w zasilaniu sieci trakcyjnej, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia ustania takiej przerwy i/lub zakłócenia w odniesieniu do grupy taryfowej 

Bt21.  

12. Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego jest 

zobowiązany do: 

a) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji, 

b) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej spowodowanych 

nieprawidłową pracą urządzeń zasilania sieci trakcyjnej, 

c) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii, 

d) zawiadamiania Zamawiającego o planowanych przerwach w dostawie energii 

elektrycznej nie później niż 5 dni przed terminem przerwy, w formie indywidualnych 

zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka 

telekomunikacji, 

e) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej taryfy, 

f) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń 

i udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub reklamacji. 

13. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi Zamawiającego, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługują bonifikaty w wysokości określonej w Taryfie lub Cenniku. Sprzedawca 

zobowiązany jest udzielić stosownej bonifikaty w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

14. Z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 
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Cywilnym jeżeli bonifikaty, o których mowa w ust. 10 i 13 nie pokryją w pełni wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

15. Wykonawca w każdym roku realizacji umowy gwarantuje niezmienność cen energii 

elektrycznej, które uwzględniają obowiązki zgodnie z aktualnym stanem prawnym na 

dzień złożenia oferty, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia. 

16. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Rozliczenia z tytułu dostawy energii 

elektrycznej oraz usługi dystrybucji dokonywane będą w oparciu o wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT. 

17. Termin płatności należności wynikających z faktur VAT ustala się na 30 dni od dnia 

doręczenia faktury Zamawiającemu. 

18. Zamawiający ureguluje należność przelewem na rachunek Wykonawcy: 

………………………………………………………………... 

19. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną 

przesyłane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

21. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu  e- mail: 

………………………………….. 

22. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

faktura@lka.lodzkie.pl 

23. Dokument wysłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego z adresu 

…………………, uważa się za doręczony. 

24. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

25. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

26. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 

wynikającego ze złożonych faktur. 

27. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 18 powyżej znajduje się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

mailto:bpkol@bpk.lodz.pl
mailto:faktura@lka.lodzkie.pl
mailto:bpkol@bpk.lodz.pl
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28. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 18 powyżej posiada 

powiązany rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą 

podzielonej płatności. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 18, z zastrzeżeniem ust. 27 i ust. 28 

powyżej. 

30. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszej 

Umowy realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

31. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) Zamawiający 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

32. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia 

należności w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

33. Strony przewidują, iż w okresie obowiązywania umowy rzeczywista wartość pobranej 

energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 30 % łącznego 

przewidywanego zużycia energii elektrycznej (oddzielnie dla zakresu podstawowego 

oraz dla prawa opcji), określonego w załączniku nr … do Umowy. Zmniejszenie to nie 

będzie stanowić zmiany umowy ani podstawy do odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę czy zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego ze 

strony Wykonawcy.  

34. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na 

przedłużeniu realizacji zamówienia maksymalnie o 3 lata t.j. do 31.12.2031 r. w sytuacji 

podpisania przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 1.01.2029 r.. 

35. Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości 

maksymalnej ilości energii elektrycznej lub wartości zamówienia przed terminem 31 

grudnia 2028 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności 

przewozowej Zamawiającego.  

36. Szacowane maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa opcji 

została określona załączniku nr … do Umowy. 

37. Prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego nie później niż do dnia 

31.12.2028 r. a oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zostanie przekazane 

Wykonawcy pocztą elektroniczną. 

38. Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej podlegała będzie waloryzacji 

w oparciu o następujący wzór: 

CSN = CCN + CKOL + KP + A 
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gdzie: 

Csn [zł/MWh] - cena sprzedaży energii elektrycznej z akcyzą w roku „n”;  

Ccn [zł/MWh] - cena energii „czarnej” obowiązująca w roku „n”, zostanie obliczona, jako 

średnioważona cena ze wszystkich transakcji dotyczących produktu BASE_Y-n 

zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie pomiędzy dniem rozpoczęcia 

okresu wyznaczania ceny (pierwszy dzień realizacji transakcji w roku poprzedzającym 

rok „n”) a dniem zakończenia okresu wyznaczania ceny (30.11. roku poprzedzającego 

rok „n”).  

Ckol [zł/MWh] - cena praw majątkowych z odnawialnych źródłach energii tzw. „zielone certyfikaty”, 

praw majątkowych, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 

wytworzonej z biogazu rolniczego tzw. „błękitne certyfikaty” oraz praw majątkowych 

wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa  

w przepisach dotyczących efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty”, 

obliczona, jako średnioważona cena ze wszystkich transakcji dotyczących 

wskazanych praw majątkowych zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie 

pomiędzy dniem rozpoczęcia okresu wyznaczania ceny (pierwszy dzień realizacji 

transakcji w roku poprzedzającym rok „n”) a dniem zakończenia okresu wyznaczania 

ceny (30.11. roku poprzedzającego rok „n”). 

Kp [zł/MWh] 

- koszty pozostałe zgodnie z wartością określoną w ofercie Wykonawcy, 

z uwzględnieniem zmian przepisów prawa mających wpływ na wysokość kosztów 

(zmiany wysokości kosztów muszą zostać udokumentowane); 

A [zł/MWh] 
- podatek akcyzowy, wyznaczony zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 722 ze zm.); 

n [zł/MWh] - rok dostawy energii elektrycznej; 

39. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona dla wyznaczenia wartości ceny 

jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej w roku 2023, następnie przeprowadzana 

będzie co roku do zakończenia realizacji umowy. 

40. Waloryzacja ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej, przeprowadzona na 

podstawie ust. 38 powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu. Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej obowiązywała będzie od 1.01. 

roku „n”.  

41. Na potrzeby waloryzacji Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą: 

a) okres, za który dokonują waloryzacji;  

b) wartość wskaźnika waloryzacji;  

c) wartość ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej przed i po waloryzacji;  

d) łączną wartość zmiany ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej w wyniku 

waloryzacji.  

42. Protokół, o którym mowa w ust. 41 powyżej, po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Zamawiającego oraz Wykonawcy, staje się załącznikiem do umowy. 
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43. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prognozę zmiany ceny jednostkowej sprzedaży 

energii elektrycznej do 30.09 każdego roku realizacji umowy rozpoczynając od 2022 r. 

z uwzględnieniem okresu prawa opcji. 

44. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

a) zmiany ilości, rodzaju, serii, masy brutto pojazdów trakcyjnych w stosunku 

do udzielonego zamówienia, 

b) zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, ceny jednostkowe oraz wartość umowy,  

c) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dotyczących 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, która odbywać się będzie na następujących 

zasadach: 

• w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana polegać będzie 

na odpowiedniej zmianie cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr …. 

do Umowy oraz wynagrodzenia brutto oraz wartości wyliczonego podatku VAT, 

określonych w ……… Umowy (w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT ceny jednostkowe netto z akcyzą przedstawione w ofercie 

Wykonawcy pozostają bez zmian), 

• w przypadku zmiany w zakresie podatku akcyzowego, jeżeli mają wpływ na 

wysokość cen jednostkowych określonych w załączniku nr …. do Umowy oraz 

wynagrodzenia brutto, określonego w ……… Umowy – zmiana polegać będzie na 

uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej ze zmiany 

wysokości podatku akcyzowego, przy czym po Stronie wnioskującej leży obowiązek 

wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego związku ze 

zmianą wysokości podatku akcyzowego (w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku akcyzowego ceny jednostkowe netto bez akcyzy przedstawione w ofercie 

Wykonawcy pozostają bez zmian), 

• w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, jeżeli Wykonawca 

przy realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany – 

zmiana polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, 

wynikającej ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, przy czym po 
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Stronie wnioskującej leży obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji 

zamówienia i jej adekwatnego związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, 

• w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jak również zamiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca przy 

realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany - zmiana 

polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, 

wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, przy czym po Stronie wnioskującej leży 

obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego 

związku z ww. zmianami. 

− jeżeli jedna ze Stron maksymalnie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian 

zwróci się w tej sprawie z wnioskiem, który zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

oraz wykazanie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i ich 

adekwatnego związku ze zmianą. 

d) zmiany stawek dystrybucji energii elektrycznej, wynikającej ze zmiany stawek w taryfie 

operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez URE, przy czym zmiana ta 

nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 

e) przeprowadzenia waloryzacji ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej, 

o której mowa w ust. 38 powyżej, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów 

dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy polegającą na modyfikacji 

wynagrodzenia brutto, określonego w ……… Umowy poprzez jego ponowne 

przeliczenie z uwzględnieniem zwaloryzowanej ceny jednostkowej sprzedaży energii 

elektrycznej. Zmiana ceny dotyczyła będzie jedynie niewykorzystanych ilości 

prognozowanego zużycia energii elektrycznej. 

f) zmiany bądź nałożenia dodatkowych obowiązków związanych w szczególności 

z zakupem praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej  oraz 

świadectw efektywności energetycznej, 

g) zmiany stawek, cen i opłat dla grupy taryfowej Bt21 i Bt21L zatwierdzonych przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

45. Zmiany umowy dokonywane na warunkach opisanych w ust. 44 powyżej, dotyczyć mogą 

w szczególności sposobu wykonywania zamówienia, cen jednostkowych oraz 

ustalonego wynagrodzenia. 
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46. Zmiany umowy nie mogą powodować modyfikacji ogólnego charakteru umowy oraz 

naruszać równowagi ekonomicznej świadczeń, wynikających z dotychczasowych 

postanowień Umowy. 

47. Wysokość kar umownych/bonifikaty naliczonej Wykonawcy z poszczególnych tytułów 

podlega sumowaniu jednakże ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego w ….. Umowy. 

48. Wykonawca oraz Zamawiający bezterminowo zobowiązują się zachować w poufności 

wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem 

i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

prowadzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 

1913 ze późń. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.  

49. Obowiązek zachowania poufności dotyczy członków Zarządu, pracowników, doradców, 

przedstawicieli, pełnomocników i konsultantów oraz wszystkich innych osób, które mogły 

zapoznać się z treścią Umowy lub w jakikolwiek sposób uczestniczyły przy jej 

wykonywaniu. 

50. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 48 powyżej nie dotyczy: 

a) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w granicach 

koniecznych do należytego wykonania zobowiązań istniejących pomiędzy 

Stronami, pod warunkiem przyjęcia przez taką osobę obowiązków do zachowania 

w tajemnicy i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone 

w niniejszej Umowie, 

b) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji publicznie dostępnych 

lub powszechnie znanych, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub 

powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub nienależytego 

wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy, 

c) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w wykonaniu 

obowiązku, wynikającego z powszechnie obowiązujących norm prawa 

o charakterze bezwzględnym,  

d) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji za zgodą Strony, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,  

e) ujawnienia informacji doradcom prawnym lub finansowym danej Strony, pod 

warunkiem przyjęcia przez nich obowiązków do zachowania w tajemnicy 

i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone w niniejszej 

Umowie. 
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51. Każda ze Stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób 

uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, 

podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

52. Kontakt z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy przy 

wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. 

53. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą 

będzie można się skontaktować w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, 

przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail iod@lka.lodzkie.pl  

54. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób będących stroną umowy w celu 

podpisania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną 

przetwarzania danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są 

na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane 

ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania 

roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również 

przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratorów, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

55. Dane osobowe pracowników drugiej Strony mogły zostać pozyskane przez 

Administratorów z umowy lub udostępnione przez osobę będącą Stroną umowy. 

W związku z realizacja umowy każdy Administrator może przetwarzać w szczególności 

następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu 

służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko. 

56. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu 

przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z realizacją 

umową oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami 

podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. 

57. Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane 

osobowe na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające 

i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne 

podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony, wyłącznie 

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być 

mailto:iod@lka.lodzkie.pl
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udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

58. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, jak również prawo przenoszenia danych. 

59. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda 

osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie 

od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

60. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym profilowaniu 

61. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Brak podania 

danych wiąże się z niemożliwością podpisania i realizacji umowy. 

62. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 51-61 

powyżej, osobom reprezentującym, pracownikom, zleceniobiorcom, podwykonawcom 

drugiej Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie. 

63. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. i zostaje zawarta na czas określony do dnia 

31.12.2028 r. lub do chwili wykorzystania maksymalnej wartości brutto Umowy dla 

zamówienia podstawowego w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, 

z zastrzeżeniem ust. 34-34 powyżej. 
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Załącznik Nr 10 do SWZ 

Istotne postanowienia umowy 

(część II zamówienia) 

1. Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie 

według grupy taryfowej Bt21L według wskazań licznika w zasilaczu trakcyjnym  rozdzielni 

3kV w podstacji trakcyjnej 51P Łódź Widzew. 

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe układu pomiarowego 

zainstalowanego w podstacji trakcyjnej 51P Łódź Widzew, w kierunku instalacji 

Zamawiającego. 

3. Określenie mocy umownej dla Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

przyjętej wielkości mocy umownej: 850 kW. 

4. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw nieplanowych w zasilaniu sieci trakcyjnej, które 

powodują brak napięcia w sieci trakcyjnej na Zapleczu Technicznym ŁKA w stacji Łódź 

Widzew, mających na celu przeprowadzenie pilnych prac koniecznych do zapobieżenia 

lub usunięcia skutków awarii urządzeń zasilania sieci trakcyjnej nie powinien przekroczyć 

60 godzin od chwili zgłoszenia. Czas trwania jednorazowej nieplanowanej przerwy 

w dostarczaniu Energii Trakcyjnej na Zapleczu Technicznym ŁKA w stacji Łódź Widzew 

nie powinien przekraczać 4 godzin od chwili zgłoszenia. Występowanie przerw 

w zasilaniu trakcji elektrycznej należy zgłaszać do …………………………….. 

5. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw planowych w zasilaniu sieci trakcyjnej, które 

powodują brak napięcia w sieci trakcyjnej na Zapleczu Technicznym ŁKA w stacji Łódź 

Widzew, mających na celu przeprowadzenie prac planowych nie powinien przekroczyć 

18 godzin. Czas trwania jednorazowej planowanej przerwy w dostarczaniu energii 

elektrycznej na Zapleczu Technicznym ŁKA w stacji Łódź Widzew nie powinien 

przekraczać 4 godzin. Do czasu przerw planowych nie wlicza się przerw planowych, 

których skutkiem jest wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do sieci trakcyjnej, 

wprowadzonych przez zarządcę linii kolejowej Polskie Linie Kolejowe S.A.  Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z pięciodniowym wyprzedzeniem o 

planowych przerwach w dostawach energii na terenie działania Zamawiającego. 

6. Do okresów przerw określonych w ust. 4 i 5 nie wlicza się przerw lub ograniczeń 

w dostarczaniu Energii Trakcyjnej spowodowanych działaniem Siły Wyższej lub stanem 

wyższej konieczności oraz uszkodzeń lub wyłączeń sieci trakcyjnej, które powstały z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub OSD w ramach świadczenia usługi 

dystrybucji. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na 

wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, 

którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie 
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przewidziane w chwili przyjmowania na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające 

wykonanie przez Stronę danego zobowiązania, w tym w szczególności spowodowane 

siłami przyrody, takie jak katastrofa, wypadek, atak terrorystyczny lub skutek działania 

innego czynu zabronionego, wojna, stan wojenny lub stan nadzwyczajny; pojęcie siły 

wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia należytej 

staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Siła wyższa”) 

7. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii trakcyjnej, Zamawiającemu przysługuje 

bonifikata w wysokości określonej w taryfie, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych 

przerw nieplanowych określonych oraz przerw planowych, o których Zamawiający został 

zawiadomiony. Ilość niedostarczonej Energii Trakcyjnej ustalona będzie na podstawie 

planowanego zużycia energii trakcyjnej w okresie, w którym wystąpiła przerwa. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej w sposób ciągły 

i niezawodny, przy zachowaniu standardów jakościowych napięcia w miejscu 

dostarczenia. 

9. Standardy jakościowe energii elektrycznej zawarte w taryfie OSD muszą uwzględniać 

postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 

poz. 716 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 

6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 503 ze zm.) 

10. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o fakcie wystąpienia oraz 

o czasie trwania przerw w zasilaniu sieci trakcyjnej, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia ustania takiej przerwy.  

11. Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi Zamawiającego jest 

zobowiązany do: 

a) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji, 

b) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej spowodowanych 

nieprawidłową pracą urządzeń zasilania sieci trakcyjnej, 

c) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii, 

d) zawiadamiania Zamawiającego o planowanych przerwach w dostawie energii 

elektrycznej nie później niż 5 dni przed terminem przerwy, w formie indywidualnych 

zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka 

telekomunikacji, 

e) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej taryfy, 

rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń 

i udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub reklamacji. 
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12. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi Zamawiającego, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługują bonifikaty w wysokości określonej w Taryfie lub Cenniku. Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić stosownej bonifikaty w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 

13. Z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym jeżeli bonifikaty, o których mowa w ust. 7 i 12 nie pokryją w pełni wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

14. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen energii elektrycznej, które uwzględniają 

obowiązki zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień złożenia oferty, wynikające 

z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia. 

15. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Rozliczenia z tytułu dostawy energii 

elektrycznej oraz usługi dystrybucji dokonywane będą w oparciu o wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT. 

16. Termin płatności należności wynikających z faktur VAT ustala się na 30 dni od dnia 

doręczenia faktury Zamawiającemu. 

17. Zamawiający ureguluje należność przelewem na rachunek Wykonawcy: 

………………………………………………………………... 

18. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną 

przesyłane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

20. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu  e- mail: 

………………………………….. 

21. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

faktura@lka.lodzkie.pl 

22. Dokument wysłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego z adresu 

…………………, uważa się za doręczony. 

23. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

24. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

mailto:bpkol@bpk.lodz.pl
mailto:faktura@lka.lodzkie.pl
mailto:bpkol@bpk.lodz.pl
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25. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 

wynikającego ze złożonych faktur. 

26. Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 17 powyżej znajduje się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

27. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 17 powyżej posiada 

powiązany rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą 

podzielonej płatności. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 17, z zastrzeżeniem ust. 26 i ust. 27 

powyżej. 

29. Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszej 

Umowy realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

30. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) Zamawiający 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

31. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia 

należności w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty jej   wystawienia. 

32. Strony przewidują, iż w okresie obowiązywania umowy rzeczywista wartość pobranej 

energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 30 % łącznego 

przewidywanego zużycia energii elektrycznej (oddzielnie dla zakresu podstawowego 

oraz dla prawa opcji), określonego w załączniku nr … do Umowy . Zmniejszenie to nie 

będzie stanowić zmiany umowy ani podstawy do odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę czy zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego ze 

strony Wykonawcy.  

33. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na 

przedłużeniu realizacji zamówienia maksymalnie o 3 lata tj. do 31.12.2031 r. w sytuacji 

podpisania przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 1.01.2029 r.. 

34. Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości 

maksymalnej ilości energii elektrycznej lub wartości zamówienia przed terminem 31 

grudnia 2028 r., gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności 

przewozowej Zamawiającego.  

35. Szacowana maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa opcji 

została określona załączniku nr … do Umowy. 
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36. prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego nie później niż do dnia 

31.12.2028 r. a oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zostanie przekazane 

Wykonawcy pocztą elektroniczną. 

37. Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej podlegała będzie waloryzacji 

w oparciu o następujący wzór: 

CSN = CCN + CKOL + KP + A 

gdzie: 

Csn [zł/MWh] - cena sprzedaży energii elektrycznej z akcyzą w roku „n”;  

Ccn [zł/MWh] - cena energii „czarnej” obowiązująca w roku „n”, zostanie obliczona, jako 

średnioważona cena ze wszystkich transakcji dotyczących produktu BASE_Y-n 

zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie pomiędzy dniem rozpoczęcia 

okresu wyznaczania ceny (pierwszy dzień realizacji transakcji w roku 

poprzedzającego rok „n”) a dniem zakończenia okresu wyznaczania ceny (30.11. roku 

poprzedzającego rok „n”).  

Ckol [zł/MWh] - cena praw majątkowych z odnawialnych źródłach energii tzw. „zielone certyfikaty”, 

praw majątkowych, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 

wytworzonej z biogazu rolniczego tzw. „błękitne certyfikaty” oraz praw majątkowych 

wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa  

w przepisach dotyczących efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty”, 

obliczona, jako średnioważona cena ze wszystkich transakcji dotyczących 

wskazanych praw majątkowych zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie 

pomiędzy dniem rozpoczęcia okresu wyznaczania ceny (pierwszy dzień realizacji 

transakcji w roku poprzedzającym rok „n”) a dniem zakończenia okresu wyznaczania 

ceny (30.11. roku poprzedzającego rok „n”). 

Kp [zł/MWh] 

- koszty pozostałe zgodnie z wartością określoną w ofercie Wykonawcy, 

z uwzględnieniem zmian przepisów prawa mających wpływ na wysokość kosztów 

(zmiany wysokości kosztów muszą zostać udokumentowane); 

A [zł/MWh] 
- podatek akcyzowy, wyznaczony zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 722 ze zm.); 

n [zł/MWh] - rok dostawy energii elektrycznej; 

38. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona dla wyznaczenia wartość ceny 

jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej w roku 2023, następnie przeprowadzana 

będzie co roku do zakończenia realizacji umowy. 

39. Waloryzacja ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej, przeprowadzona na 

podstawie ust. 37 powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu. Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej obowiązywała będzie od 1.01. 

roku „n”.  

40. Na potrzeby waloryzacji Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą: 

a) okres, za który dokonują waloryzacji;  
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b) wartość wskaźnika waloryzacji;  

c) wartość ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej przed i po waloryzacji;  

d) łączną wartość zmiany ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej w wyniku 

waloryzacji.  

41. Protokół, o którym mowa w ust. 40 powyżej, po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Zamawiającego oraz Wykonawcy, staje się załącznikiem do umowy. 

42. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prognozę zmiany ceny jednostkowej sprzedaży 

energii elektrycznej do 30.09 każdego roku realizacji umowy rozpoczynając od 2022 r. 

z uwzględnieniem okresu prawa opcji. 

43. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

a) zmiany ilości, rodzaju, serii, masy brutto pojazdów trakcyjnych w stosunku 

do udzielonego zamówienia, 

b) zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, ceny jednostkowe lub wartość umowy, 

c) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dotyczących 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, która odbywać się będzie na następujących 

zasadach: 

• w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana polegać będzie 

na odpowiedniej zmianie cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr …. 

do Umowy oraz wynagrodzenia brutto oraz wartości wyliczonego podatku VAT, 

określonych w ……… Umowy (w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT ceny jednostkowe netto z akcyzą przedstawione w ofercie 

Wykonawcy pozostają bez zmian), 

• w przypadku zmiany w zakresie podatku akcyzowego, jeżeli mają wpływ na 

wysokość cen jednostkowych określonych w załączniku nr …. do Umowy oraz 

wynagrodzenia brutto, określonego w ……… Umowy – zmiana polegać będzie na 

uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej ze zmiany 

wysokości podatku akcyzowego, przy czym po Stronie wnioskującej leży obowiązek 

wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego związku ze 

zmianą wysokości podatku akcyzowego (w przypadku ustawowej zmiany stawki 
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podatku akcyzowego ceny jednostkowe netto bez akcyzy przedstawione w ofercie 

Wykonawcy pozostają bez zmian), 

• w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, jeżeli Wykonawca 

przy realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany – 

zmiana polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, 

wynikającej ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, przy czym po 

Stronie wnioskującej leży obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji 

zamówienia i jej adekwatnego związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, 

• w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jak również zamiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca przy 

realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany - zmiana 

polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, 

wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, przy czym po Stronie wnioskującej leży 

obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego 

związku z ww. zmianami. 

− jeżeli jedna ze Stron maksymalnie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian 

zwróci się w tej sprawie z wnioskiem, który zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

oraz wykazanie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i ich 

adekwatnego związku ze zmianą. 

d) zmiany stawek dystrybucji energii elektrycznej, wynikającej ze zmiany stawek w taryfie 

operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez URE, przy czym zmiana ta 

nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 

e) przeprowadzenia waloryzacji ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej, 

o której mowa w ust. 37 powyżej, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów 

dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy polegająca na modyfikacji 

wynagrodzenia brutto, określonego w ……… Umowy poprzez jego ponowne 

przeliczenie z uwzględnieniem zwaloryzowanej ceny jednostkowej sprzedaży energii 

elektrycznej. Zmiana ceny dotyczyła będzie jedynie niewykorzystanych ilości 

prognozowanego zużycie energii elektrycznej. 

f) zmiany bądź nałożenia dodatkowych obowiązków związanych w szczególności 

z zakupem praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej  oraz 

świadectw efektywności energetycznej, 

g) zmiany stawek, cen i opłat dla grupy taryfowej Bt21 i Bt21L zatwierdzonych przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
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44. Zmiany umowy dokonywane na warunkach opisanych w ust. 43 powyżej, dotyczyć mogą 

w szczególności sposobu wykonywania zamówienia, cen jednostkowych oraz 

ustalonego wynagrodzenia. 

45. Zmiany umowy nie mogą powodować modyfikacji ogólnego charakteru umowy oraz 

naruszać równowagi ekonomicznej świadczeń, wynikających z dotychczasowych 

postanowień Umowy. 

46. Wysokość kar umownych/bonifikaty naliczonej Wykonawcy z poszczególnych tytułów 

podlega sumowaniu jednakże ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego w ….. Umowy. 

47. Wykonawca oraz Zamawiający bezterminowo zobowiązują się zachować w poufności 

wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem 

i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

prowadzonego przez Zamawiającego oraz Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 

1913 ze późń. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.  

48. Obowiązek zachowania poufności dotyczy członków Zarządu, pracowników, doradców, 

przedstawicieli, pełnomocników i konsultantów oraz wszystkich innych osób, które mogły 

zapoznać się z treścią Umowy lub w jakikolwiek sposób uczestniczyły przy jej 

wykonywaniu. 

49. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 47 powyżej nie dotyczy: 

a) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w granicach 

koniecznych do należytego wykonania zobowiązań istniejących pomiędzy 

Stronami, pod warunkiem przyjęcia przez taką osobę obowiązków do zachowania 

w tajemnicy i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone 

w niniejszej Umowie, 

b) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji publicznie dostępnych 

lub powszechnie znanych, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub 

powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub nienależytego 

wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy, 

c) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w wykonaniu 

obowiązku, wynikającego z powszechnie obowiązujących norm prawa 

o charakterze bezwzględnym,  

d) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji za zgodą Strony, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,  

e) ujawnienia informacji doradcom prawnym lub finansowym danej Strony, pod 

warunkiem przyjęcia przez nich obowiązków do zachowania w tajemnicy 
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i niewykorzystywania informacji, takich samych jak te określone w niniejszej 

Umowie. 

50. Każda ze Stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób 

uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, 

podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

51. Kontakt z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy przy 

wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. 

52. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą 

będzie można się skontaktować w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, 

przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem e-mail iod@lka.lodzkie.pl  

53. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób będących stroną umowy w celu 

podpisania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną 

przetwarzania danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są 

na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane 

ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania 

roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również 

przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratorów, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

54. Dane osobowe pracowników drugiej Strony mogły zostać pozyskane przez 

Administratorów z umowy lub udostępnione przez osobę będącą Stroną umowy. 

W związku z realizacja umowy każdy Administrator może przetwarzać w szczególności 

następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu 

służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko. 

55. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu 

przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z realizacją 

umową oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami 

podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. 

56. Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane 

osobowe na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające 

i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne 

podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony, wyłącznie 

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

mailto:iod@lka.lodzkie.pl
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organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być 

udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

57. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, jak również prawo przenoszenia danych. 

58. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda 

osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie 

od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

59. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym profilowaniu 

60. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Brak podania 

danych wiąże się z niemożliwością podpisania i realizacji umowy. 

61. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 50-60 

powyżej, osobom reprezentującym, pracownikom, zleceniobiorcom, podwykonawcom 

drugiej Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie. 

62. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. i zostaje zawarta na czas określony do dnia 

31.12.2028 r. lub do chwili wykorzystania maksymalnej wartości brutto Umowy dla 

zamówienia podstawowego w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, 

z zastrzeżeniem ust. 33-36 powyżej. 
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Załącznik Nr 11 do SWZ 

 

Plan pracy przewozowej na rok 2022 dla poszczególnych kategorii pociągów w rozbiciu miesięcznym 

Okres 

Pociągi pospieszne  Pociągi osobowe Pociągi służbowe 

EZT EZT EZT 

tys.br.tkm pockm tys.br.tkm pockm tys.br.tkm pockm 

sty.22 8 174 25 465 38 504 346 881 2 455 15 442 

lut.22 5 938 18 497 35 784 322 382 2 218 13 948 

mar.22 5 947 18 525 40 207 362 229 2 455 15 442 

kwi.22 7 428 23 141 37 632 339 024 2 376 14 944 

maj.22 7 432 23 152 39 106 352 310 2 455 15 442 

cze.22 6 614 20 603 37 630 339 010 2 376 14 944 

lip.22 7 460 23 239 39 318 354 216 2 455 15 442 

sie.22 6 714 20 916 39 805 358 599 2 455 15 442 

wrz.22 5 966 18 586 38 963 351 020 2 376 14 944 

paź.22 7 459 23 238 39 213 353 269 2 455 15 442 

lis.22 7 456 23 227 37 685 339 504 2 376 14 944 

gru.22 7 363 22 938 38 534 347 152 2 455 15 442 

Razem: 83 950 261 527 462 382 4 165 599 28 910 181 821 
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