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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47726-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Autobusy transportu publicznego
2022/S 020-047726

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 252-669439)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7251739344
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl 
Tel.:  +48 422361700
Faks:  +48 422350205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lka.lodzkie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA 20 SZTUK AUTOBUSÓW O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM WRAZ Z SYSTEMEM BILETOWYM

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych 
autobusów hybrydowych, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów na terenie województwa 
łódzkiego w ruchu miejskim i podmiejskim wraz z systemem biletowym oraz przeszkoleniem wskazanych osób z 
zakresu ich obsługi i napraw.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/01/2022
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 252-669439

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Dostawa 20 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym wraz z systemem biletowym
Powinno być:
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy 
województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z Postępowania, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania 
ofert, oświadczenie w formie JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
Rozporządzeniu JEDZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie w formie JEDZ składa w 
oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na 
ich zasoby, zobowiązany jest złożyć JEDZ w odniesieniu do każdego z takich podmiotów.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach Zamówienia Pojazdy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych:
a. świadectwa homologacji typu Pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE bądź innego dokumentu 
równoważnego wraz z załącznikami, dopuszczającego do poruszania się i rejestracji Pojazdu na terenie 
Polski dla oferowanych Pojazdów; jeżeli zaistnieje konieczność aktualizacji posiadanego przez Wykonawcę 
dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego Pojazdu, Wykonawca załącza do oferty dokument 
posiadany na dzień składania ofert, z obowiązkiem dostarczenia właściwego dokumentu, niezwłocznie po jego 
otrzymaniu, nie później jednak niż 14 dni przed terminem dostawy pierwszego Pojazdu,
b. certyfikatu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że silnik spalinowy zastosowany w oferowanych 
Pojazdach spełnia normę czystości, dopuszczającego do poruszania się i rejestracji Pojazdów w Polsce 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanych przez certyfikowaną jednostkę badawczą,
c. raportu technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT-2) przez oferowany Pojazd, wykonanego 
zgodnie z wytycznymi UITP2,
d. certyfikatów, wydanych przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę, potwierdzających, że wszystkie 
elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych 
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Pojazdów spełniają warunek niepalności na podstawie Rozporządzenia 661/2009 lub Regulaminu 118 EKG/
ONZ, wydanych przez certyfikowaną jednostkę badawczą,
e. zwymiarowanego rysunku zarysu zewnętrznego Pojazdu,
f. zwymiarowanego przekroju nadwozia Pojazdu,
g. wizualizacji zewnętrznej Pojazdu,
h. zwymiarowanego układu ogólnego Pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń i siedzeń (ze 
szczególnym uwzględnieniem podziałki),
i. rysunku wraz z wizualizacją lokalizacji oraz montażu na Pojeździe silnika spalinowego oraz silnika 
elektrycznego wraz z jego charakterystyką mocy w funkcji prędkości obrotowej,
j. schematu układu spalinowego wraz z wizualizacją lokalizacji wyprowadzenia spalin na zewnątrz,
k. zwymiarowanego rysunku drzwi wejściowych,
l. wizualizacji wnętrza Pojazdu,
m. wizualizacji wnętrza kabiny maszynisty i rysunku pulpitu maszynisty wraz z rozmieszczeniem urządzeń 
sterowania i sygnalizacji.
6. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi złożyć Wykonawca, sposobu i formy ich 
złożenia, sposobu przygotowania oferty oraz załączników jak również wymagania techniczne i organizacyjne 
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz szyfrowania i składania oferty opisane 
zostały w Rozdziale 7, 10, 11, 14 SWZ, 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.
7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp.z z o.o. działa w niniejszym Postępowaniu jako pełnomocnik 
Zamawiającego.
Powinno być:
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z Postępowania, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania 
ofert, oświadczenie w formie JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
Rozporządzeniu JEDZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie w formie JEDZ składa w 
oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na 
ich zasoby, zobowiązany jest złożyć JEDZ w odniesieniu do każdego z takich podmiotów.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach Zamówienia Pojazdy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 
dowodowych:
a. świadectwa homologacji typu Pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE bądź innego dokumentu 
równoważnego wraz z załącznikami, dopuszczającego do poruszania się i rejestracji Pojazdu na terenie 
Polski dla oferowanych Pojazdów; jeżeli zaistnieje konieczność aktualizacji posiadanego przez Wykonawcę 
dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego Pojazdu, Wykonawca załącza do oferty dokument 
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posiadany na dzień składania ofert, z obowiązkiem dostarczenia właściwego dokumentu, niezwłocznie po jego 
otrzymaniu, nie później jednak niż 14 dni przed terminem dostawy pierwszego Pojazdu,
b. certyfikatu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że silnik spalinowy zastosowany w oferowanych 
Pojazdach spełnia normę czystości, dopuszczającego do poruszania się i rejestracji Pojazdów w Polsce 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanych przez certyfikowaną jednostkę badawczą,
c. raportu technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT-2) przez oferowany typ Pojazdu, wykonanego 
zgodnie z wytycznymi UITP2,
d. certyfikatów, wydanych przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę, potwierdzających, że wszystkie 
elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych 
Pojazdów spełniają warunek niepalności na podstawie Rozporządzenia 661/2009 lub Regulaminu 118 EKG/
ONZ, wydanych przez certyfikowaną jednostkę badawczą,
e. zwymiarowanego rysunku zarysu zewnętrznego Pojazdu,
f. zwymiarowanego przekroju nadwozia Pojazdu,
g. wizualizacji zewnętrznej Pojazdu,
h. zwymiarowanego układu ogólnego Pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń i siedzeń (ze 
szczególnym uwzględnieniem podziałki),
i. (wykreślony),
j. (wykreślony),
k. zwymiarowanego rysunku drzwi wejściowych,
l. (wykreślony),
m. (wykreślony).
6. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi złożyć Wykonawca, sposobu i formy ich 
złożenia, sposobu przygotowania oferty oraz załączników jak również wymagania techniczne i organizacyjne 
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz szyfrowania i składania oferty opisane 
zostały w Rozdziale 7, 10, 11, 14 SWZ, 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.
7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp.z z o.o. działa w niniejszym Postępowaniu jako pełnomocnik 
Zamawiającego.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych 
autobusów hybrydowych, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów na terenie województwa 
łódzkiego w ruchu miejskim i podmiejskim wraz z systemem biletowym oraz przeszkoleniem wskazanych osób z 
zakresu ich obsługi i napraw.
Powinno być:
Inwestycja polega na zakupie taboru autobusowego hybrydowego (wyposażonego w niskoemisyjny napęd - 
silniki: elektryczny i diesel EURO-6) w ilości 20 sztuk (każdy na 27 miejsc siedzących) oraz systemu biletowego 
(informatycznego) dla przewoźników autobusowych (autobusy własne i innych przewoźników). Cel inwestycji to 
integracja połączeń autobusowych z siecią połączeń kolejowych w obszarze Łódzkiego oraz zwiększenie oferty 
przewozowej w całym województwie. Jest to I etap działań rozwijających park taborowy w związku z celem 
likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Powinno być:
Data: 15/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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