
 
 

 

MM/260/07/2022 

Nowy Sącz, dnia 25 lipca 2022 r. 

 

 

 Prezes  

 Krajowej Izby Odwoławczej 

 ul. Postępu 17a  

 02-676 Warszawa  

 

Odwołujący:  NEWAG S.A. w Nowym Sączu 

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz 

KRS: 0000066315 

   tel. (18) 449 63 60, fax (18) 449 63 66, e-mail: eprzetargi@newag.pl 

   reprezentowana przez: 

   Bogdana Borka (Wiceprezesa Zarządu) 

   oraz Józefa Michalika (Wiceprezesa Zarządu)  

 

Zamawiający:     Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi  

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

   e-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl 

   tel: +48 422361700 Faks: +48 422350205 

www.lka.lodzkie.pl 

Pełnomocnik Zamawiającego:  

   „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

   Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

tel.: +48 42 236 17 00 

   

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru kolejowego pn. 

,,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy 

województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego”, nr postępowania: 

ŁKA.ZIZ.271.328.2022 

 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu: 

2022/S 135-382929 z dnia 15 lipca 2022 r. 

 

Data opublikowania Specyfikacji Warunków Zamówienia: 15 lipca 2022 r. 

 

 

 

O D W O Ł A N I E   W Y K O N A W C Y 

 

NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod 

http://www.lka.lodzkie.pl/
mailto:biuro@lka.lodzkie.pl
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numerem KRS 0000066315 („Odwołujący”), działając jako wykonawca posiadający potencjał 

techniczny, organizacyjny i ekonomiczny, umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia, 

na podstawie  art. 513 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 t.j. z późn. zm.) („Ustawa”) wnosi odwołanie od czynności i zaniechań Województwa 

Łódzkiego („Zamawiający”), tj. od Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego pn. ,,Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – 

spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu 

kolejowego” (znak postępowania: ŁKA.ZIZ.271.328.2022). 

 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: 

art. 16 pkt 1) Ustawy, art. 99 ust. 4 Ustawy oraz art. 387 § 1, art. 353 [1], art. 58 § 1 i 2 i art. 605 Kodeksu 

Cywilnego w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy poprzez wymaganie w punkcie 5.1 lit a. SWZ dostarczenia 

pierwszego pojazdu w terminie do 31.12.2023 roku, co stanowi wymóg obiektywnie niemożliwy 

do spełnienia przy zachowaniu uczciwej konkurencji. 

Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ poprzez: 

zmianę pkt 5.1. lit a. SWZ poprzez zmianę wymaganego terminu dostawy pierwszego pojazdu na 24 

miesiące od daty zawarcia umowy i odpowiednie dostosowanie terminów dostaw kolejnych pojazdów. 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

I. Wykazanie interesu Odwołującego. 

 

Odwołujący jest producentem taboru szynowego oraz podmiotem świadczącym usługi napraw 

i modernizacji taboru szynowego. W ramach swej działalności Odwołujący dostarcza pojazdy szynowe, 

w tym elektryczne, spalinowe i dwunapędowe zespoły trakcyjne. Odwołujący spełnia warunki udziału 

i zamierza wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, ubiegając się o uzyskanie zamówienia, 

jednakże postanowienia SWZ, sformułowane z naruszeniem wskazanych w petitum odwołania 

przepisów prawa, uniemożliwiają Odwołującemu złożenie oferty i przystąpienie do udziału 

w postępowaniu. W związku z powyższym Odwołujący posiada interes w zawarciu umowy oraz może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa w petitum odwołania, 

polegającą na utracie zakładanego zysku z realizacji przedmiotowych zamówień. 

 

II. Uzasadnienie zarzutów odwołania.  

 

Produkcja pojazdów kolejowych jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym. Pojazd składa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

się z wielu podzespołów, produkowanych na specjalne zamówienie i niedostępnych stale na rynku. 

Terminy dostaw kluczowych podzespołów niezbędnych do wyprodukowania pojazdu wynoszą 

aktualnie nawet 12 miesięcy. Do tego należy oczywiście dodać czas niezbędny na zabudowę 

zakupionych komponentów, ich integrację w  pojeździe w całość i procedury odbiorcze. Brak jest przy 

tym podstaw prawnych do żądania od wykonawcy zamawiania komponentów przed udzieleniem 

zamówienia. 
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W związku z powyższym wymóg postawiony przez Zamawiającego w zakresie terminu dostawy 

pierwszego pojazdu jest obiektywnie niemożliwy do spełnienia przy zachowaniu uczciwej konkurencji 

w postępowaniu. Spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie terminu dostawy byłoby 

teoretycznie możliwe wyłącznie w przypadku zamówienia przez wykonawcę komponentów na długo 

przed zawarciem umowy, co w sposób oczywisty bezpodstawnie ograniczałoby uczciwą konkurencję 

w postępowaniu poprzez zawężenie kręgu wykonawców do tych, którzy zamówili komponenty przed 

zawarciem umowy. 

 

W związku z powyższym Odwołujący wnosi jak na wstępie. 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dowód uiszczenia wpisu 

2. KRS Wykonawcy 

3. Dowód doręczenia odpisu odwołania Zamawiającemu 
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