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ŁKA.ZIZ.271.591.2021       Łódź, dnia 8.02.2022 roku 

 (Nr. rej. 152/2022) 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Likwidacja 
wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system 
transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych”, znak 
postępowania: ŁKA.ZIZ.271.591.2021 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., działając w imieniu Województwa Łódzkiego z siedzibą 
w Łodzi (dalej: „Zamawiający”) dokonuje sprostowania treści pisma nr 11/2021 z dnia 28 stycznia 
2022 r., w następującym zakresie: 

1. odpowiedź na pytanie 1 lit. b. Zestaw nr 1 str. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„pkt. 6.4. OPZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Na ścianach bocznych dopuszczone są panele z aluminium lub wykonane z tworzyw 
sztucznych bądź ze stali konstrukcyjnej trudnordzewiejącej zabezpieczonej metodą 
kataforezy (KTL) bądź w inny sposób, zapewniający min. 10 letni okres eksploatacji, bez 
napraw głównych, o parametrach wytrzymałościowych opisanych normą PN-EN 10025-
5:2007.”” 

2. odpowiedź na pytanie 10 Zestaw nr 4 str. 28 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, że §9 ust. 2 IPU otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„Wykonawca w ramach Ceny Dostawy udzieli Zamawiającemu niewyłącznej 

3 stanowiskowej licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania Pojazdów, 

obejmującej sublicencję na korzystanie z oprogramowania automatów biletowych, 

o którym mowa w ust. 1 lit. g niniejszego paragrafu, którego twórcą nie jest Wykonawca, 

z prawem do udzielenia sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej usług 

utrzymania Pojazdów, w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw, zbycia 

Pojazdu lub oddania go podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego 

stosunku prawnego; licencja obejmować winna prawo do korzystania z oprogramowania 

Pojazdów na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, 

w tym określonych w art. 74 Ustawy Prawo autorskie, bez ograniczeń terytorialnych.”” 

3. odpowiedź na pytanie 54 lit. b. Zestaw nr 7 str. 55 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rozdział 15.9. IDW otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika 
Zamawiającego: Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 12, 90-051 
Łódź.”” 

4. odpowiedź na pytanie 12 Zestaw nr 9 str. 65 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, w ten sposób, że pkt. 17.14. zdanie czwarte OPZ 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Dodatkowo musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi 

przedmiotami oraz na zarysowania, o wytrzymałości na poziomie min. IK08, zgodnie 

z normą EN 62262 (wandaloodporny).”” 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania została 

zamieszczona wersja jednolita Specyfikacji Warunków Zamówienia, uwzględniająca wszystkie zmiany 

wprowadzone do dnia 2.02.2022 roku. Jednolita, edytowalna wersja załączników nr 1-6 do IDW została 

zamieszczone na stronie internetowej postępowania w dniu 28.01.2022 r. 
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