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Rozdział 1.  

Definicje 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia skróty i sformułowania oznaczają: 

Ustawa Pzp Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Ustawa ZwNKonk Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) 

Ustawa OchrKonk Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity z 2021 r., poz. 275) 

Ustawa TK Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1984 z późn. zm.) 

Rozporządzenie OWT Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w 
sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 226 z późn. zm.) 

Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity z 2022 r., poz. 
1138) 

RODO 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 (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 
r.) 

JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 4 do IDW 

Rozporządzenie JEDZ Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3 z 6 stycznia 2016 r.) 

Rozporządzenie PŚD Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2415) 

SWZ niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

IDW Instrukcja dla wykonawców, stanowiąca Część I SWZ 

OPZ Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Część II SWZ 

IPU Istotne postanowienia umowy, stanowiące Część IIII SWZ 

Zamówienie zamówienie, którego przedmiot został szczegółowo opisany w Części II SWZ 

Pojazdy fabrycznie nowe, trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne, będące 

przedmiotem dostawy w ramach Zamówienia 

Zamawiający Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi 

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

Użytkownik Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której Zamawiający 
powierzy użytkowanie Pojazdów 

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia 

Postępowanie postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez Zamawiającego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie niniejszej SWZ 

KIO  Krajowa Izba Odwoławcza 

UTK    Urząd Transportu Kolejowego  
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TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności przyjęte Rozporządzeniami 
Komisji Europejskiej  

Karty UIC dokumenty zawierające specyfikacje, zalecenia i wymagania dotyczące 
infrastruktury i eksploatacji lokomotyw, zespołów trakcyjnych i tramwajów, 
opracowane przez ekspertów Międzynarodowego Związku Kolei  

POLSKI ŁAD   Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Siła wyższa 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 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, jak również nie 
obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku, 
dla miejsca wykonywania Zamówienia 

 
Rozdział 2.  

Nazwa i adres Zamawiającego oraz Pełnomocnika Zamawiającego 

Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi 
Al. Piłsudskiego 8 
90-051 Łódź 
NIP: 7251739344 
REGON: 472057626 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi  
Al. Piłsudskiego 12 
90-051 Łódź 
KRS: 0000359408 
REGON: 100893710 
NIP: 725-202-58-42 
nr tel. 42 236 17 00 
e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl  

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

Rozdział 3.  

Tryb udzielenia Zamówienia 

3.1. 
Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
Ustawy Pzp oraz SWZ. 

3.2. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 Ustawy Pzp przez Łódzką Kolej 
Aglomeracyjną sp. z o.o., działającą na podstawie zawartego z Województwem Łódzkim porozumienia jako 
jego pełnomocnik. 

3.3. 
W sprawach nieuregulowanych w SWZ oraz w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ a Ustawą Pzp 
lub aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zastosowanie znajdują i wiążące pozostają przepisy 
Ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

3.4. 
Na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający zamierza pozyskać środki z Programu POLSKI ŁAD lub innych 
programów. 

mailto:biuro@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodz.pl/
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3.5. 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz 
inne dokumenty, w tym umowa w sprawie Zamówienia sporządzane będą w języku polskim.  

3.6. 
Postępowanie jest jawne, z zastrzeżeniem Rozdziału 11.21. IDW. 

3.7. 
Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji przetargowej. 

3.8. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. 

3.9. 
Zamawiający nie prowadzi 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. 

3.10. 
Zamawiający nie przewiduje podziału Zamówienia, stanowiącego przedmiot Postępowania, na części. 
Zamówienie obejmuje dostawę jednego typu pojazdu kolejowego tej samej marki, wyprodukowanego przez 
jednego producenta. Wszystkie Pojazdy muszą posiadać jednakowe wyposażenie i oprogramowanie. 
Jednocześnie Zamówienie obejmuje usługi utrzymania, w tym utrzymania technicznego do poziomu P4, 
dostarczonych pojazdów kolejowych. Uwzględniając kwestie ochrony praw autorskich i praw własności 
przemysłowej do rozwiązań zastosowanych w nowo wyprodukowanych pojazdach kolejowych, kwestie 
wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, jak również realia rynkowe, celowym jest 
powierzenie świadczenia usług utrzymania pojazdów kolejowych ich dostawcy. Zamówienie realizowane przez 
jednego Wykonawcę obniży koszty eksploatacji Pojazdów i ich utrzymania z uwagi na unifikację 
oprogramowania, części zamiennych oraz używanych narzędzi. 

3.11.  
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 Ustawy pzp, 
w zakresie dostawy dodatkowych 20 sztuk fabrycznie nowych, trójczłonowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych (dalej: „Prawo Opcji”) oraz usług ich utrzymania (dalej: „Prawo Opcji II”). Szczegółowe warunki 
skorzystania z Prawa Opcji i Prawa Opcji II określone zostały w IPU. 

3.12. 

Adres strony internetowej prowadzonego Postępowania: https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-trybie-ustawy. 

3.13. 
Na stronie internetowej prowadzonego Postępowania udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia.  

Rozdział 4.  

Opis przedmiotu Zamówienia 

4.1. 
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 sztuk, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 20 sztuk, fabrycznie 
nowych, trójczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych 
i regionalnych przewozów pasażerskich wraz z przeszkoleniem wskazanych osób oraz świadczenie usług 
utrzymania dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 10 lat od dnia przekazania 
poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do eksploatacji. 

4.2. 
Przedmiot Zamówienia został opisany kodami CPV: 

34620000-9 Tabor kolejowy 
50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 
80511000-9 Usługi szkolenia personelu 

4.3. 
Dostawa Pojazdów 

4.3.1. 
Dostawa Pojazdów obejmuje 4 sztuki fabrycznie nowych, trójczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych 
wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Użytkownika z zakresu ich obsługi. 

https://bip.lka.lodzkie.pl/zamowienia-w-trybie-ustawy-17/
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4.3.2. 
Pojazdy powinny spełniać warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, 
bezpieczeństwo przewozu osób i rzeczy oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą TK oraz odpowiednimi 
przepisami wykonawczymi. 

4.3.3. 
Pojazdy winny spełniać wymagania odpowiednich polskich norm PN, norm EN, TSI, Kart UIC, określonych w 
pkt I.AA OPZ oraz zasadnicze wymogi dotyczące interoperacyjności kolei, w zakresie niezbędnym do uzyskania 
zezwoleń niezbędnych dla wprowadzenia Pojazdów do obrotu jako zgodnych z TSI, jak również krajowe 
wymagania zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. określone w instrukcjach udostępnionych na 
stronach tegoż zarządcy: 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-

kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/” 

4.3.4. 
Pojazdy powinny być kompatybilne z elektrycznymi zespołami trakcyjnymi serii FLIRT 3 oraz elektrycznymi i 
dwunapędowymi zespołami trakcyjnymi serii IMPULS 2. Szczegółowe wymagania w zakresie kompatybilności 
Pojazdów określone zostały w pkt I.P.9. OPZ. 

4.3.5. 
Pojazdy winny uzyskać zezwolenia niezbędne dla wprowadzenia Pojazdów do obrotu jako zgodnych z TSI, 
deklarację weryfikacji WE podsystemu tabor (dotyczy pierwszego Pojazdu), deklarację zgodności 
z dopuszczonym typem pojazdu (dotyczy pozostałych Pojazdów) oraz świadectwo sprawności technicznej 
Pojazdu.  

4.3.6. 
Poszczególne elementy Pojazdu winny być objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na minimalne 
okresy, liczone od daty odbioru końcowego danego Pojazdu, według następującego zestawienia: 

a. kompletny Pojazd – 36 miesięcy, 
b. nadwozie Pojazdu – 60 miesięcy, 
c. rama wózka – 84 miesiące, 
d. zestawy kołowe wraz z maźnicami – 84 miesiące, z wyłączeniem kół monoblokowych – 48 miesięcy, 
e. przekładnie osiowe – 36 miesięcy, 
f. systemy elektroniczno-mechaniczne (rejestracji, CCTV, klimatyzacja, kasownikowo  

– walidacyjny, intercom, sterowanie drzwiami, automaty biletowe, system liczenia pasażerów i system 
monitorów reklamowych) – 36 miesięcy, 

g. systemy elektroenergetyczne (napędowe) – 36 miesięcy, 
h. maszyny elektryczne – 36 miesięcy. 

4.3.7. 
Miejsce dostawy Pojazdów oraz miejsce przekazania Pojazdów do eksploatacji w obrębie miasta Łódź zostanie 
wskazane przez Zamawiającego na 60 dni przed terminem dostawy pierwszego Pojazdu. 

4.4. 
Usługi utrzymania 

4.4.1. 
Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania każdego z dostarczonych Pojazdów od momentu jego 
faktycznego przekazania do eksploatacji w okresie 10 lat od dnia przekazania poszczególnych Pojazdów do 
eksploatacji. 

4.4.2. 
Pojazdy wykorzystywane będą dla potrzeb aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie 
z obowiązującym rozkładem jazdy. Średni roczny przebieg wynosił będzie około 150.000 km. 

4.4.3. 
Usługi utrzymania Pojazdów obejmują: 

a. utrzymanie techniczne Pojazdów do poziomu P4, określonego w Rozporządzeniu OWT oraz 
Dokumentacji Systemu Utrzymania, w tym prewencyjną reprofilację zestawów kołowych, zapewniające 
przywrócenie pełnej funkcjonalności Pojazdu po usterce technicznej, badania urządzeń podlegających 
TDT oraz wszelkiego wyposażenia Pojazdów, z zastrzeżeniem Rozdziału 4.4.4. IDW oraz warunku 
zachowania wskaźnika gotowości taboru na poziomie co najmniej 95 % rocznie oraz wskaźnika 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
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niezawodności taboru na poziomie co najmniej 98 % kwartalnie, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt II.B. OPZ; 

b. utrzymanie Pojazdów w czystości, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt II.C OPZ; 

c. utrzymanie i obsługę automatów biletowych w Pojazdach, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
pkt I.AB.VII OPZ; 

d. wykonywanie wszelkich czynności utrzymania Pojazdów, koniecznych do rozkładowego uruchomienia 
Pojazdów z pasażerami, w tym dostawę i montaż wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych 
oraz nieplanowe, korekcyjne utrzymanie techniczne, przy czym z nieplanowanego korekcyjnego 
utrzymania technicznego wyłączona jest naprawa malatury oraz utrzymanie techniczne zestawów 
kołowych, z zastrzeżeniem lit. a powyżej. 

4.4.4. 
Utrzymanie techniczne Pojazdów obejmuje poziomy od P1 do P4 określone w Rozporządzeniu OWT, przy 
zastrzeżeniu następujących cyklów poziomu utrzymania: 

a. P1 - nie częściej niż co 20 dni +2 dni lub 8.500 km, 
b. P2 - nie częściej niż co 60 dni + 3 dni lub 25.500 km, 
c. P3 - nie częściej niż co 1000 dni + 5 dni lub 500.000 km, 
d. P4 - nie rzadziej niż co 114 miesięcy lub 1.400.000 km, 

w zależności od tego, który z parametrów zostanie wcześniej osiągnięty. 

Zamawiający wymaga dopuszczenia przez Wykonawcę w Dokumentacji Systemu Utrzymania tolerancji 
przebiegu Pojazdów dla cyklów utrzymania na poziomie: 

a. P1 + 15% 
b. P2 + 10% 
c. P3 + 5% 

4.4.5. 
Usługi utrzymania technicznego Pojazdów winny być objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na 
minimalne okresy, liczone od dnia następnego po protokolarnym odbiorze usług utrzymania technicznego bez 
zastrzeżeń, według następującego zestawienia: 

a. usługi utrzymania w zakresie poziomu P1 – do następnego przeglądu P1, 
b. usługi utrzymania w zakresie poziomu P2 – do następnego przeglądu P2, 
c. usługi utrzymania w zakresie poziomu P3 – do następnego przeglądu P3, 
d. usługi utrzymania w zakresie poziomu P4 – 84 miesiące. 

4.4.6. 
Usługi utrzymania technicznego do poziomu P3 świadczone być winny na terenie odpowiednio 
przystosowanego zaplecza technicznego, położonego na terenie województwa łódzkiego, wyposażonego co 
najmniej w: 

a. kanał rewizyjny, 
b. podest umożliwiający wejście na dach, 
c. suwnicę, 
d. tokarkę podtorową, 
e. podnośniki umożliwiające podnoszenie Pojazdu. 

Usługa utrzymania technicznego poziomu P4 wykonana być może w zakładzie naprawczym w innej lokalizacji, 
przy czym koszty transportu Pojazdu do i z tej lokalizacji ponosi Wykonawca. 

4.4.7. 
Zamawiający wymaga, aby usługi utrzymania technicznego Pojazdów wykonywane były przez 
wykwalifikowany, przeszkolony personel, posiadający stosowne uprawnienia i certyfikaty, wymagane dla 
świadczenia usług utrzymania technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych.  

4.4.8. 
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, w tym wymagania techniczne i eksploatacyjne Pojazdów oraz 
wymagania dotyczące świadczenia usług utrzymania przedstawione zostały w OPZ, stanowiącym Część II 
SWZ. 

4.5. 
Szczegółowy opis sposobu realizacji Zamówienia określają IPU. 
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Rozdział 5.  

Termin wykonania Zamówienia 

5.1. 
Termin wykonania zamówienia podstawowego: 

a. Dostawa Pojazdów: 

i. pierwszy Pojazd - nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku,  
ii. pozostałe 3 szt. Pojazdów - nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku; 

b. Przeszkolenie wskazanych osób –  przed datą zgłoszenia pierwszego Pojazdu do odbioru; 

c. Usługi utrzymania Pojazdów - 10 lat od dnia faktycznego przekazania poszczególnych  Pojazdów do 
eksploatacji. 

5.2. 
Termin wykonania zamówienia opcjonalnego: 

a. Dostawa dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, przy czym Prawo Opcji 
wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy; 

b. Przeszkolenie wskazanych osób – przed datą zgłoszenia dodatkowego Pojazdu/pierwszego 
dodatkowego Pojazdu do odbioru; 

c. Usługi utrzymania dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego 
z dodatkowych Pojazdów do eksploatacji, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji II, przy czym Prawo Opcji II wykonane być może przez 
Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy; 

Rozdział 6.  
Warunki udziału w Postępowaniu 

6.1. 
Warunki udziału w Postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy 
Pzp, w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Ustawy Pzp, jak również 
w okolicznościach wskazanych w Rozdziale 6.15. IDW, oraz 

b. spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 6.2. IDW. 

6.2. 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału 
w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp, w zakresie: 

6.2.1. 

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie Zamówienia 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60.000.000 PLN,  

b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 30.000.000 PLN. 

6.2.2. 
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zrealizował dostawę co 
najmniej 2 sztuk fabrycznie nowych, co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 
wyposażonych w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do 
eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym. 
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6.3. 
Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu danej waluty, 

opublikowanego przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej (wg tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli publikacja ogłoszenia o Zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli 

kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu 

najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6.4. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający oceniał będzie 
łączną zdolność ekonomiczną i finansową. 

6.5. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby/innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6.6. 
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2. IDW, 
na zdolność zawodową w zakresie wiedzy i doświadczenia zdobytą w trakcie realizacji zamówienia wspólnie z 
innymi Wykonawcami (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, na zasobach którego 
polega Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. 
dostawy w których Wykonawca/ podmiot trzeci, na zasobach którego polega Wykonawca bezpośrednio 
uczestniczył. 

6.7. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  

6.8. 
Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale 
6.5. IDW, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, 
potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno 
określać w szczególności: 

a. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
b. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
c. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych zasobów przez 

Wykonawcę, 
d. zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji Zamówienia. 

Zaleca się, aby oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy było sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW. 

6.9. 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 i 2, art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8)-10) Ustawy Pzp oraz Rozdziale 6.15. lit. b. IDW. 

6.10. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

6.11. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie będą 
potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych 
podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w określonym przez 
Zamawiającego terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 
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6.12. 
Zamawiający może na każdym etapie Postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności 
technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze 
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia. 

6.13. 
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dokonana będzie na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów, określonych w Rozdziale 7.1. – 7.10. IDW na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów lub oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca 

spełnia wymagane warunki. 

6.14. 
Z Postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w: 

a. art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. 

i. 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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z 
późn. zm.), 

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 (t. jedn. Dz. U. z 2021 
r., poz. 1745), 

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, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745) 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
ii. 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 i. powyżej; 

iii. 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; 

iv. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
v. 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 OchrKonk, złożyli odrębne oferty lub 
oferty częściowe (jeżeli dotyczy), chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

vi. 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 OchrKonk, chyba że 
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu. 

b. art. 108 ust. 2 Ustawy Pzp, tj. 

który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich 
pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815). 

c. art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 8)-10) Ustawy Pzp, tj. 

i. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) Ustawy 
Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

ii. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

iii. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
Postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
Postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych 

iv. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu; 

v. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu. 

6.15. 

Z Postępowania wyklucza się Wykonawców: 

a. wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), 

b. wymienionych w Artykule 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie, wprowadzonym Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.4.2022). 

6.16. 

Zamawiający nie przewiduje stosowania przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania określonych w 

art. 109 ust. 1 pkt 2)-3), 5)-7) Ustawy Pzp. 

6.17. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) oraz 8)-
10) Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

b. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

c. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

i. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy,  

ii. zreorganizował personel,  
iii. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
iv. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
v. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
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6.18. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w Rozdziale 6.17. IDW, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w Rozdziale 6.17. IDW, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6.19. 
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp oraz na okres trwania okoliczności 
określonych Rozdziale 6.15. IDW. 

6.20. 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania. 

6.21. 
Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 2 
lit. a) Ustawy Pzp. 

6.22. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z 
Postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8)-10) 
Ustawy Pzp, jak również w Rozdziale 6.15. IDW. Postanowienia Rozdziału 6.17.-6.21. IDW stosuje się 
odpowiednio. 

6.23. 
W oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8)-10) Ustawy Pzp 
nie mogą podlegać wykluczeniu z Postępowania również podmioty, na których zasoby powołuje się 
Wykonawca, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia. Postanowienia Rozdziału 
6.17.-6.21. IDW stosuje się odpowiednio. 

6.24. 
W oparciu o przesłanki, o których mowa w Rozdziale 6.15. lit. b. IDW nie mogą podlegać wykluczeniu 
z Postępowania również podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych 

w Rozdziale 6.5. IDW, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, w przypadku 

gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.  

Rozdział 7.  
Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe 

7.1. 
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. 

7.2. 
W celu wypełnienia JEDZ Wykonawcy mogą korzystać z serwisu udostępnianego 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 IDW 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 

7.3. 
Oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. IDW należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

7.4. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie w formie JEDZ składa 
w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie ww. 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.  

7.5. 
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 

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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ich zasoby, zobowiązany jest złożyć JEDZ oraz oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5K 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)– według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do IDW, w odniesieniu do każdego z takich podmiotów. 

7.6. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia JEDZ podmiotu trzeciego uzupełnione o informacje wymagane w: 

a. Części I i Części II Sekcja A i B JEDZ, 
b. Części III JEDZ, 
c. Części IV JEDZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego dla 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, 
d. Części VI JEDZ. 

7.7. 
Zamawiający, przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w Postępowaniu: 

a. dowody określające, że dostawy, o których mowa w Rozdziale 6.2.2. IDW zostały wykonane należycie; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – dowody składa ten 
z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku.  

b. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - dokument składa ten 

lub ci z Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku. 

c. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - dokument składa ten 
lub ci z Wykonawców występujących wspólnie, który sam lub którzy łącznie wykazują spełnianie warunku. 

Jeżeli do potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niezbędne jest 
opłacenie składek ubezpieczeniowych, Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
Zamówienia winni przedłożyć dokumenty potwierdzające opłacenie wymagalnych składek. 

7.8. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2) Ustawy pzp odstępuje od żądania złożenia wykazu 
obejmującego dostawy, o których mowa w Rozdziale 6.2.2. IDW, ponieważ zakres informacji objętych wykazem 
odpowiada treści informacji wymaganych do wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ. 

7.9. 
Dowodami, o których mowa w Rozdziale 7.7.a. IDW są: 

a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane,  

b. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o którym mowa w lit. a powyżej. 

7.10. 
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. 

7.11. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które 
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. 
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7.12. 
Zamawiający, przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów, w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w Postępowaniu: 

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,  

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 OchrKonk 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 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW. 

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 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, 

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), 

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Ustawy Pzp, 

- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW; 

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, 
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

e. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty; 

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy 
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności.  
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7.13. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokumenty wymienione 
w Rozdziale 7.12. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 

7.14. 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub f inansowej lub 
zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w Rozdziale 6.2. IDW polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 
określonych w Rozdziale 6.5. IDW, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w Rozdziale 7.12. lit. a., c.-g. IDW, dotyczących tych podmiotów. 

7.15. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: 

a. zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 7.12.a. IDW, składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 7.12.a IDW - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem; 

b. zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 7.12.d. IDW, składa informację z odpowiedniego rejestru 
zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

c. zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7.12.e.-g. IDW, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, potwierdzające, że: 

i. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, 

ii. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. 

7.16. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale 7.15. IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 
o których mowa w art.108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1) 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 określone w Rozdziale 17.15. IDW co do terminu wystawienia 
stosuje się odpowiednio. 

7.17. 
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. 

7.18. 
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 IDW, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego 
wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, 
w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące podmiotowe środki dowodowe 
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do 
zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 

7.19. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ danych umożliwiających dostęp do podmiotowych środków 
dowodowych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
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baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 
z późn. zm.), Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę jako 
podmiotowe środki dowodowe. W sytuacji gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i samodzielnie pobranych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów.  

7.20. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 Ustawy 
Pzp korzysta z posiadanych podmiotowych środków dowodowych, o ile Wykonawca potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

7.21. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na 
każdym jego etapie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.22. 
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. 

7.23. 
W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą prześle do Zamawiającego, prócz dokumentów określonych 
w Rozdziale 14 IDW, 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 Rozdziałem 7.7. i 7.12. IDW. Wyjątek stanowi 
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7.12.b. IDW, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 
określonym w Rozdziale 7.12. IDW.  

7.24. 
W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach Zamówienia Pojazdy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Zamawiający, przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących 
przedmiotowych środków dowodowych: 

a. zwymiarowanego rysunku zarysu zewnętrznego Pojazdu (skrajnia), 
b. wizualizacji zewnętrznej Pojazdu, 
c. zwymiarowanego układu ogólnego Pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, 

siedzeń (ze szczególnym uwzględnieniem podziałki), wyjść awaryjnych, automatów do sprzedaży 
biletów, informacji wewnętrznej audiowizualnej, kabiny WC, 

d. zwymiarowanego przekroju nadwozia Pojazdu, 
e. rysunku silnika trakcyjnego wraz z jego charakterystyką, 
f. zwymiarowanego rysunku drzwi wejściowych, 
g. układu klimatyzacji przedziału pasażerskiego, 
h. układu klimatyzacji kabiny maszynisty, 
i. wizualizacji wnętrza Pojazdu, 
j. wizualizacji wnętrza kabiny maszynisty i rysunek pulpitu maszynisty wraz z rozmieszczeniem urządzeń 

sterowania i sygnalizacji, 
k. schematu blokowego i ideowego układu pneumatycznego, 
l. schematu blokowego i ideowego układu elektrycznego - obwodu głównego, 
m. schematu blokowego obwodów pomocniczych i sterowania i diagnostyki dla Pojazdu, 
n. rysunków wózka i zestawów kołowych, 
o. schematu blokowego agregatu sprężarkowego, 
p. zwymiarowanego rysunku zasięgu monitoringu wewnątrz Pojazdu, 
q. rysunku zasięgu obrazu z kamer zewnętrznych, 
r. zwymiarowanego rysunku platformy np. winda, 
s. dokumentu potwierdzającego kompatybilność Pojazdu z aktualnie eksploatowanym przez 

Pełnomocnika Zamawiającego taborem, w tym rysunku montażowego i dokumentacji opisowej 
stosowanego w Pojeździe sprzęgu, dokumentacji zaworu sterującego oraz dokumentacji układu 
hamulcowego (bądź zaworu sterującego), 
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t. systemu i zakresu utrzymania eksploatacyjnego z podaniem przebiegów międzyobsługowych 
i pracochłonności, przy zastrzeżeniu minimalnych cyklów poziomu utrzymania, określonych 
w Rozdziale 4.4.4. IDW, 

u. wypełniony i podpisany formularz „Opis techniczny”, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do IDW, 

v. dokument wystawiony przez jednostkę badawczą, potwierdzający wyniki przejazdu testowego 
teoretycznego zgodnie z pkt I.W.4 OPZ, zawierający również informacje dotyczące wartości masy 
służbowej Pojazdu - w tonach, zgodnie z Rozdziałem 17.1.1. IDW, zużycia energii elektrycznej przez 
Pojazd - w kWh, zgodnie z Rozdziałem 17.1.1. IDW, przy czym Zamawiający nie będzie wzywał do 
złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego dokumentu w wyznaczonym terminie, z uwagi na fakt, że 
potwierdza on prawidłowość wyliczenia współczynnika efektywności kosztowej, jako jednego z 
kryterium oceny ofert. 

 
Rozdział 8. 
Wykonawcy występujący wspólnie 

8.1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 

8.2. 
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia nie może podlegać wykluczeniu 
z Postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 
8)-10) Ustawy Pzp oraz Rozdziale 6.15. IDW. 

8.3. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w Postępowaniu albo reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 
W takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, z którego w sposób jednoznaczny wynikać 
będzie zakres umocowania. Zaleca się, aby pełnomocnictwo było sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 8 do IDW. 

8.4. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oświadczenie JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza 
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

8.5. 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania, w tym oświadczenie 
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 

8.6. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.7. 
Przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 

8.8. 
Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu muszą być podpisane 
przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika. 

Rozdział 9 
Podwykonawstwo 

9.1. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia przy udziale podwykonawcy (podwykonawców), 
z zastrzeżeniem Rozdziału 9.2. IDW poniżej. W przypadku powierzenia realizacji części Zamówienia 
podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za 
własne. 
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9.2. 
Zamawiający wyklucza możliwość realizacji Zamówienia przy udziale podwykonawcy (podwykonawców) 

będącego jednym z podmiotów wymienionych w Rozdziale 6.15. lit. b. IDW, w przypadku gdy przypada na niego 

(nich) ponad 10% wartości zamówienia. 

9.3. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w części II Sekcji D JEDZ informacje, czy zamierza powierzyć 
wykonanie części Zamówienia podwykonawcom oraz podać nazwy lub firmy tychże podwykonawców (o ile na 
etapie składania oferty będą znane). Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
w części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
W przypadku niewskazania podwykonawstwa, Zamawiający uzna, iż przedmiot Zamówienia zostanie wykonany 
samodzielnie przez Wykonawcę.  

Rozdział 10. 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

10.1. 
W Postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (z wyłączeniem składania ofert wraz 
załącznikami, ich zmian lub wycofania), odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji 
elektronicznej: 

a. Formularza do komunikacji, dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego 
przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl jako załącznik, lub 

b. poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl 

10.2. 
Wykonawca ofertę wraz z załącznikami składa wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrytki ePuap: 
/lka_lodzkie/SkrytkaESP. 

10.3. 
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

10.4. 
Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawców jest bezpłatne. 

10.5. 
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. 

10.6. 
Do pełnej i prawidłowej korespondencji z Zamawiającym konieczne jest posiadanie przez co najmniej jedną 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego. 

10.7. 
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, 

10.8. 
Zamawiający zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosować niniejsze 
zasady:  

a. do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne Zamawiający zaleca 
przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf;  

b. dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf;  
c. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla 

dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;  
d. 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; 

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

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@lka.lodzkie.pl
http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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10.9. 
Zgodnie z treścią rozporządzenia 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) Zamawiający wskazuje, że szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne 
dotyczące sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, jak również szyfrowania 
i składania oferty, związane z korzystaniem z Formularza do komunikacji określone 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.  

10.10. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 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), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 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. 
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247) oraz w Rozporządzeniu PŚD.  

10.11. 
Oferta, dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu muszą być sporządzone w jednym z formatów 
danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 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. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 
2247), w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti. 

10.12. 
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji ePUAP wynosi 150 MB. 

10.13. 
Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP albo pocztę 
elektroniczną. 

10.14. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje e-
mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.15. 
We wszelkiej korespondencji w ramach Postępowania Zamawiający i Wykonawca winni posługiwać się 
numerem Postępowania.  

10.16. 
Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami: 

Michał Perzyński, e-mail: michal.perzynski@lka.lodzkie.pl 

Rozdział 11. 
Opis sposobu przygotowania ofert 

11.1. 
Oferta oraz oświadczenie JEDZ powinny być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
tj. jako pliki cyfrowe opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.2. 
Oferta musi być sporządzona w formie i na zasadach określonych w Rozdziale 10 i 11 IDW 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).  

11.3. 
Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu PŚD, 
a także pełnomocnictwa składa się w formie elektronicznej, tj. jako pliki cyfrowe opatrzone kwalifikowanym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:michal.perzynski@lka.lodzkie.pl
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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). 

11.4. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie Zamówienia, podmiotu udostępniającego swoje zasoby zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia lub 
podmiot udostępniający swoje zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

11.5. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie Zamówienia, podmiotu udostępniającego swoje zasoby zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia lub 
podmiot udostępniający swoje zasoby, jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

11.6. 
Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.7. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.8. 
Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w Rozdziale 11.1. i 11.3. IDW, przekazywane 
w Postępowaniu, sporządza się w formie lub postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w Rozdziale 10.11. IDW lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

11.9. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
w przypadku: 

a. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania innych niż pełnomocnictwo – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie Zamówienia lub podmiot udostępniający swoje zasoby, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą, 

b. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie Zamówienia, 

c. innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
Zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

d. pełnomocnictwa – mocodawca. 

11.10. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 
w Rozdziale 11.9. może dokonać również notariusz. 

11.11. 
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. 

11.12. 
W przypadku przekazywania w Postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.13. 
Dokumenty elektroniczne w Postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

a. być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b. umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 
monitorze ekranowym;  

c. umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

d. zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 

11.14. 
Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w Postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.15. 
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

11.16. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

11.17. 
Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej IDW, 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.  

11.18. 
Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 14 IDW. Pliki 
stanowiące ofertę wraz z załącznikami 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: 

a. 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, 

b. 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, 

c. zaszyfrowanie oferty w zakładce „Szczegóły” dotyczącej innego postępowania będzie skutkować po 
stronie Zamawiającego brakiem możliwości odszyfrowania i otwarcia oferty. 

11.19. 
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. 

11.20. 
Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie umocowanie osób podpisujących ofertę, np. 
odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji, udzielone pełnomocnictwo, uchwałę o powołaniu do 
składu Zarządu spółki, uchwałę w sprawie udzielenia prokury. Dokumenty ww. winny być złożone w oryginale 
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza bądź 
mocodawcę. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane dokumenty, o ile Wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
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11.21. 
W przypadku, gdy oferta zawiera Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy 
ZwNKonk, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzec, że nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.22. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku.  

11.23. 
W przypadku gdy treść danego dokumentu lub oświadczenia zawiera jednocześnie informacje o charakterze 
jawnym i poufnym, dany dokument lub oświadczenie winno być podzielone na dwa, odpowiednio oznaczone 
pliki. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

11.24. 
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji udostępnianych do wiadomości po 
otwarciu ofert na stronie internetowej Postępowania, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp. 

11.25. 
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.  

11.26. 
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 ZwNKonk, 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. 

11.27. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. 

Rozdział 12. 
Wadium 

12.1. 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

12.2. 
Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania 
ofertą. 

12.3. 
Wysokość wadium ustala się na kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 
00/000). 

12.4. 
Wadium może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 
b. gwarancjach bankowych, 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

12.5. 
Sposób wniesienia wadium 

12.5.1. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Bank Pekao S.A. XI O/Łódź, nr konta 52 1240 3073 1111 0010 0269 1913, SWIFT: PKOPPLPW. Wykonawca 
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zobowiązany jest podać w treści polecenia przelewu oznaczenie „Wadium w Postępowaniu nr 
ŁKA.ZIZ.271.328.2022” 

12.5.2. 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna, że zostało ono wniesione, jeżeli przed 
upływem terminu składania ofert rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 

12.5.3. 
Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym. 

12.5.4. 
W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w Rozdziale 12.4. b.-
d. IDW, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

12.5.5. 
W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia wadium, poręczenie 
lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 

a. wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 
wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 

b. wskazanie nazwy Postępowania, dla potrzeb którego wystawiany jest dokument, 
c. wskazanie sumy gwarancyjnej, 
d. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 
e. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie 

Zamawiającego pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Rozdziale 
12.8. IDW.  

12.5.6. 
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, 
Zamawiający żąda, by zostało złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12.6. 
Oferta Wykonawcy, który nie złoży wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokości i formie określonej 
w IDW na cały okres związania ofertą zostanie odrzucona. 

12.7. 
Zwrot wadium 

12.7.1. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a. upływu terminu związania ofertą, 
b. zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego, 
c. unieważnienia Postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

12.7.2. 
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
Wykonawcy: 

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b. którego oferta została odrzucona, 
c. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, 
d. po unieważnienia Postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

12.7.3. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12.7.4. 
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 
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12.8. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji 
lub poręczenia, o których mowa w Rozdziale 12.4. IDW, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 
z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych 
środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy 
Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie, 

c. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

d. zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana. 

Rozdział 13. 
Termin związania ofertą 

13.1. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14.12.2022 r. włącznie. 

13.2. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale 13.1. IDW. 

13.3. 
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 
mowa w Rozdziale 13.1. IDW, 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. 

13.4. 
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. 

13.5. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale 13.3. IDW, może 
przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.  

13.6. 
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale 13.3. IDW lub wyrażenie zgody, o której 
mowa w Rozdziale 13.4. IDW 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 w Rozdziale 10.11. IDW lub jako tekst wpisany bezpośrednio 
do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

13.7. 
Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

13.8. 
Brak przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub wyrażeniu 
zgody na wybór oferty spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
12 lub 13 Ustawy Pzp. 

13.9. 
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

Rozdział 14. 
Zawartość oferty 

Do oferty, sporządzonej na Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do IDW, należy załączyć:  
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a. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 
do IDW, 

b. oświadczenie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale 7.1. IDW, 
c. oświadczenie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale 7.4. IDW (jeśli dotyczy), 
d. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7.5. IDW (jeśli 

dotyczy), 
e. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 7.24 IDW, 
f. dokument bądź dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do 

reprezentowania Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale 11.20. IDW,  
g. pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale 8.3. IDW – w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie, 
h. dowód wniesienia wadium (wadium w pieniądzu) lub oryginał wadium (wadium w formie gwarancji 

lub poręczenia). 

Rozdział 15. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. 
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 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.  

15.2. 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r., do godz. 10:30. 

15.3. 
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. 

15.4. 
O terminie złożenia oferty decyduje data jej przekazania na ePUAP. 

15.5. 
Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany został 
szczegółowo w Instrukcji użytkownika systemu miniPortalu ePUAP, dostępnej na miniPortal. Zmiana oferty 
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie. 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, określone w Rozdziale 14 IDW, a więc zarówno te, 
których treść uległa zmianie, jak i te, które nie uległy modyfikacji. Nowa oferta musi być ponownie zaszyfrowana 
zgodnie z Rozdziałem 11.18. IDW. 

15.6. 
Po upływie terminu składania ofert nie można skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

15.7. 
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. 

15.8. 
Oferty wniesione po terminie podlegają odrzuceniu. 

15.9. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.  

15.10. 
Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie za pomocą strony https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

15.11. 
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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15.12. 
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach 
zawartych w ofertach.  

Rozdział 16. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

16.1. 
Podstawą obliczenia ceny jest OPZ, stanowiący Część II SWZ. 

16.2. 
Ceną oferty jest kwota wskazana w Formularzu Oferty.  

16.3. 
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
z wyłączeniem stawki za 1 km przebiegu Pojazdu, którą należy podać z dokładnością do czterech miejsc po 
przecinku (z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania miejsc po przecinku). 

16.4. 
Cena powinna zostać wyrażona w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje 
się cenę wyrażoną słownie. 

16.5. 
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.  

16.6. 
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia określone zostały w IPU, stanowiących 
Część III SWZ. 

16.7. 
Sposób obliczenia ceny dla Zamówienia: 

16.7.1. 
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wskazać: 

a. Cenę dostawy 1 szt. Pojazdu, cenę dostawy 4 szt. Pojazdów oraz cenę dostawy 20 szt. Pojazdów 
w ramach Prawa Opcji, 

b. Cenę jednostkową świadczenia usług utrzymania za 1 km przebiegu Pojazdu (do czterech miejsc po 
przecinku), maksymalną cenę za świadczenie usług utrzymania 4 szt. Pojazdów oraz maksymalną cenę 
za świadczenie usług utrzymania 20 szt. w ramach Prawa Opcji II, przy założeniu średniorocznego 
przebiegu na poziomie 150.000 km rocznie dla jednego Pojazdu. 

16.7.2. 
Stawka za 1 km przebiegu stanowiąca podstawę obliczenia kosztów utrzymania Pojazdów winna być ustalona 
przy uwzględnieniu średniorocznego przebiegu każdego Pojazdu na poziomie 150.000 km i okresu utrzymania 
wszystkich Pojazdów, liczonego od faktycznego przekazania Pojazdów do eksploatacji oraz przy uwzględnieniu 
wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Pojazdów od momentu odbioru końcowego poszczególnych 
Pojazdów do momentu faktycznego ich przekazania do eksploatacji. Stawka powinna uwzględniać wszystkie 
elementy Zamówienia określone w pkt 4.4.3. IDW oraz w pkt II OPZ. 

16.7.3. 
Stawka za 1 km powinna być ustalona przez Wykonawcę przy uwzględnieniu, że zapłata za świadczenie usług 
utrzymania uiszczana będzie w formie wynagrodzenia miesięcznego w odniesieniu do każdego Pojazdu w 
wysokości 1/12 kwoty obliczonej dla przebiegu 150.000 km rocznie (niezależnie od ilości przejechanych km) 
oraz wynagrodzenia uzupełniającego ustalanego po każdych 12 miesiącach eksploatacji danego Pojazdu 
według rzeczywiście przejechanych km. 

16.7.4. 
W przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przestoju w eksploatacji Pojazdów, trwającego dłużej niż 7 dni 
w miesiącu dla jednego Pojazdu, Wykonawcy przysługuje prawo do minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego 
obliczanego dla przebiegu 2.500 km dla jednego Pojazdu miesięcznie. 

16.8. 
Transport i dostawa Pojazdów nastąpi na warunkach Delivered Duty Paid (DDP) według Incoterms 2020. 
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16.9. 
Cena dostawy Pojazdów winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania 
Zamówienia, w tym koszty transportu i ubezpieczenia dostawy, sporządzenia i przekazania wymaganej 
dokumentacji, udzielanej licencji, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty 
(cena ryczałtowa). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z OPZ, IDW, IPU 
i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji Zamówienia. 

16.10. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodn ie z 
obowiązującymi przepisami. 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. 

16.11. 
Cena dostawy Pojazdów wskazana w Formularzu Oferty jest ostateczna i nie podlega zmianie w toku realizacji 
Zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału 24 IDW. Wskazana w Formularzu Oferty cena jednostkowa za 
świadczenie usług utrzymania podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w § 37 ust. 8 IPU. 
 
Rozdział 17. 

Kryteria oceny oferty 

17.1. 
Kryteria oceny ofert na realizację Zamówienia 

17.1.1. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów 

do uzyskania  

1. Cena Dostawy brutto 40% 40 pkt 

2. Cena utrzymania Pojazdów 
brutto 
(stawka za 1 km przebiegu 
Pojazdu) 

30% 30 pkt 

3. Współczynnik efektywności 

kosztowej 

(masa służbowa Pojazdu* 
w tonach pomnożona przez 
zużycie energii elektrycznej przez 
Pojazd w kWh**) 

15% 15 pkt 

4. Cykl przeglądowy P1 15% 15 pkt 

*Masa służbowa Pojazdu - masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy, zgodnie z PN-EN 15663 (E). 

** Zużycie energii elektrycznej przez Pojazd obliczone zgodnie ze specyfikacją techniczną CLC TSI 50591, przyjętą 
Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1301/2014 z dnia 18.11.2014 r., na odcinku testowym wskazanym w pkt I.W.2. 
lit. a. OPZ, zgodnie z założeniami określonymi w pkt I.W.2. lit b.-c. OPZ oraz Załączniku nr 2 do OPZ – energia pobrana z 
sieci (energia na cele trakcyjne + energia na cele nie trakcyjne) (narastająco) [kWh] (wartość dodatnia). 

17.1.2. 
Zasady punktacji ofert w kryterium „Cena Dostawy brutto”  

Liczba punktów w kryterium „Cena Dostawy brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Cx = Cn/Co x 40 pkt 
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gdzie: 

Cx – ilość punktów w kryterium  

Cn - Cena Dostawy brutto oferty najtańszej 

Co - Cena Dostawy brutto oferty ocenianej 

17.1.3. 
Zasady punktacji ofert w kryterium „Cena utrzymania Pojazdów brutto” 

Liczba punktów w kryterium „Cena utrzymania Pojazdów brutto” zostanie obliczona według następującego 
wzoru: 

Ux = Un/Uo x 30 pkt 

gdzie: 

Ux – ilość punktów w kryterium  

Un – najniższa cena utrzymania Pojazdów brutto tj. najniższa stawka za 1 km przebiegu Pojazdu 

Uo – cena utrzymania Pojazdów brutto tj. stawka za 1 km przebiegu Pojazdu z oferty ocenianej 

17.1.4. 
Zasady punktacji ofert w kryterium „Współczynnik efektywności kosztowej” 

Liczba punktów w kryterium „Współczynnik efektywności kosztowej” zostanie obliczona według 
następującego wzoru: 

Kx = Kn/Ko x 15 pkt 

gdzie: 

Kx – ilość punktów w kryterium  

Kn - najniższy współczynnik efektywności kosztowej spośród złożonych ofert  

Ko - Współczynnik efektywności kosztowej z oferty ocenianej 

17.1.5. 
Zasady punktacji ofert w kryterium „Cykl przeglądowy P1”  

Liczba punktów w kryterium „Cykl przeglądowy P1” zostanie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w 
poniżej tabeli: 

gdzie: 

Px – ilość punktów w kryterium  

 

L.p. Wyszczególnienie 
Max. 

liczba pkt 
Metodologia oceny 

Punktacja 

Px 

1 
Cykle przeglądowe 

P1 
20 

Za oferowanie cyklu przeglądowego P1:  

nie częściej niż 40+2 dni lub 15.000 km 
15 

Za oferowanie cyklu przeglądowego P1:  

nie częściej niż 35+2 dni lub 13.500 km 
10 

Za oferowanie cyklu przeglądowego P1:  

nie częściej niż 30+2 dni lub 11.000 km 
5 

   
Za oferowanie cyklu przeglądowego P1:  

nie częściej niż 20+2 dni lub 8.500 km 
0 

17.1.6. 
Liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
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17.1.7. 
Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana 
oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, wyliczoną według następującego wzoru: 

P = Cx+Ux+Kx+Px 

17.2. 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny brutto i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z najniższą maksymalną łączną całkowitą ceną brutto za realizację umowy ogółem. 

17.3. 
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o największej wadze, Zamawiający wybierze spośród tych 
ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takie samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, 
zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
 
Rozdział 18. 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 

18.1. 

Wyjaśnienia treści SWZ 

18.1.1. 
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. 

18.1.2. 
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem 
terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

18.1.3. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w 
Rozdziale 18.1.2. IDW powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.1.4. 
Zamawiający nie przewiduje organizacji zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ.  

18.1.5. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
Rozdziale 18.1.2. IDW. 

18.1.6. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej Postępowania, bez 
ujawniania źródła zapytania. 

18.2. 

Zmiany treści SWZ 

18.2.1. 
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
Postępowania. 

18.2.2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień decydujące znaczenie ma 
treść tych ostatnich. 
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18.2.3. 
Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu, Zamawiający przekaże 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej 
procedurze lub sprostowania. 

18.2.4. 
W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.  

Rozdział 19. 

Badanie i ocena ofert 

19.1. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, w tym oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji co do złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia 
omyłek, o których mowa w Rozdziale 19.10. IDW, z uwzględnieniem art. 187 Ustawy Pzp. 

19.2. 
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia 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.  

19.3. 
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, z wyłączeniem dokumentu wystawionego przez jednostkę badawczą, o którym mowa 
w Rozdziale 7.24 lit. v. IDW, chyba że mimo ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania. 

19.4 
Postanowienia Rozdziału 19.3. IDW nie stosuje się w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, 
służących potwierdzeniu zgodności z kryteriami oceny ofert, określonych w Rozdziale 7.24. lit. v. IDW. 

19.4. 
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 
dowodowych.  

19.5. 
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 oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania. 

19.6. 
Jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu Zamówienia lub 
będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o co najmniej 
30% od wartości Zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
Postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów w zakresie wyliczenia ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia.  

19.7. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności w zakresie 
zarządzania procesem produkcji Pojazdów, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych 
warunków realizacji dostaw, oryginalności Pojazdów oferowanych przez Wykonawców, kosztów pracy, których 
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), wpływu pomocy publicznej 
udzielanej na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów o 
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zabezpieczeniu społecznym, przepisów prawa ochrony środowiska, jak również powierzenia wykonania części 
Zamówienia podwykonawcy. 

19.8. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie udzieli wyjaśnień lub jeśli złożone 
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  

19.9. 
Zamawiający poprawi w treści oferty: 

a. oczywiste omyłki pisarskie; 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
c. inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19.10. 
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w tym z uwzględnieniem m. in. następujących 
zasad: 

a. błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując, iż 
podano właściwie stawkę podatku VAT,  

b. błędne zsumowanie ceny netto i podatku od towarów i usług, przyjmując za prawidłową cenę netto 
powiększoną o kwotę podatku wskazaną w ofercie, 

c. błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano właściwie cenę 
jednostkową i liczbę jednostek miar. 

19.11. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania ofert wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

19.12. 
Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 i 2 lub art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8)-10) Ustawy Pzp.  

19.13. 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 Ustawy Pzp. 

19.14. 
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Rozdział 20. 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

20.1. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 pkt 1) 
Ustawy Pzp, 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. 
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w Rozdziale 20.1. powyżej na stronie 
internetowej Postępowania.  

20.3. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie zawrzeć umowę na 
warunkach określonych w IPU, stanowiących Część III SWZ. 

20.4. 
Zamawiający zawrze umowę w terminach określonych w art. 264 ust. 1 Ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 577 
Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem Rozdziału 20.5. IDW.  
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20.5. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa 
w Rozdziale 20.4. IDW, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

20.6. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie Zamówienia lub nie wnosi wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w Postępowaniu Wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić Postępowanie. 

20.7. 
Przed podpisaniem umowy w sprawie Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

a. uzgodnić z Zamawiającym sposób i formę lub formy wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 

b. wnieść Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
c. wskazać osobę lub osoby wyznaczone do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy, a w przypadku, gdy 

umocowanie osoby lub osób wskazanych nie wynika z dokumentów oraz pełnomocnictw złożonych wraz 
z ofertą, również przedstawić dokumenty potwierdzające prawo reprezentowania Wykonawcy przez 
osobę lub osoby wskazane, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału 14. e. i f. IDW, 

d. przedstawić Zamawiającemu umowę, o której mowa w Rozdziale 8.7. IDW – w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 

Rozdział 21. 
Unieważnienie Postępowania 

21.1. 
Zamawiający unieważnia Postępowanie, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty, 

c. w przypadku, o którym mowa w art. 248 ust. 3 Ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie 
Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

e. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu Umowy, 

f. Wykonawca nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 
zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 Ustawy Pzp. 

21.2. 
Zamawiający może unieważnić Postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpią 
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie Postępowania będzie nieuzasadnione. 

21.3. 
Zamawiający może unieważnić Postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

21.4. 
O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.5. 
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informację o unieważnieniu Postępowania na stronie internetowej 
Postępowania. 

Rozdział 22. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

21.1. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
oraz gwarancji. 
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21.2. 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej na wykonanie Zamówienia w 
wysokości 5 % maksymalnej łącznej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, wraz z prawem opcji (dalej: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być 
wnoszone osobno dla dostawy Pojazdów oraz dla usług utrzymania Pojazdów bądź też łącznie, z tym 
zastrzeżeniem, iż w terminach, o których mowa w Rozdziale 21.3.3. IDW Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy winno być wniesione w łącznej wymaganej wysokości. 

21.3. 
Forma Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

21.3.1. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

21.3.2. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
przewidzianych w art. 450 ust. 2 Ustawy pzp. 

21.3.3. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w następujących terminach: 

a. najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem, z zastrzeżeniem Rozdziału 21.6. IDW – 
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia podstawowego w wysokości 5 % maksymalnej 
łącznej ceny całkowitej brutto zamówienia podstawowego podanej w ofercie; 

b. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z 
Prawa Opcji – zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia opcjonalnego w wysokości 5 % 
maksymalnej łącznej ceny całkowitej brutto zamówienia opcjonalnego podanej w ofercie, proporcjonalnie 
do zakresu wykonanego Prawa Opcji. 

21.3.4. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia dopuszcza się podział 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma 
jego wszystkich części nie może być niższa od wartości określonych w Rozdziale 21.2. IDW. 

21.3.5. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w Banku Bank Pekao S.A. XI O/Łódź, nr konta 52 1240 3073 1111 0010 0269 1913, 
SWIFT: PKOPPLPW. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści polecenia przelewu oznaczenie 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w Postępowaniu ŁKA.ZIZ.271.328.2022” 

21.3.6. 
W przypadku Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna, że 
zostało ono wniesione, jeżeli przed podpisaniem umowy rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą 
zabezpieczenia. 

21.3.7. 
W przypadku wyboru przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet tegoż zabezpieczenia. 

21.3.8. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć 
Zamawiającemu w oryginale. 

21.3.9. 
W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 
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a. wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 
wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 

b. wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub 
gwarancja, 

c. wskazanie sumy gwarancyjnej, 
d. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 
e. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, pełnej kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

21.3.10. 
W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, poręczenie lub gwarancja nie może przewidywać ograniczeń dla dokonywania 
przez Zamawiającego, jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, cesji wierzytelności z nich wynikających. 

21.4.  
Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

21.5. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w Rozdziale 21.3.1. IDW. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

21.6. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie usług utrzymania Pojazdów wnosi się na cały okres 
świadczenia przedmiotowych usług – w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu, oraz na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy – w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie 
poręczenia lub gwarancji. 

21.7. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.8. 
Zwrot Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

21.8.1. 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego odpowiednio zamówienia podstawowego oraz zamówienia 
opcjonalnego bez zastrzeżeń i uznania umowy w tym zakresie przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

21.8.2. 
Zamawiający zatrzyma 30 % zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na zabezpieczenie przysługujących mu 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady odpowiednio zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego. 
Zatrzymana kwota podlega zwrotowi w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji 
odpowiednio zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego.  

21.8.3. 
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz wygasa w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
odpowiednio zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego bez zastrzeżeń i uznania umowy w 
tym zakresie przez Zamawiającego za należycie wykonaną, z wyłączeniem części zabezpieczenia 
odpowiadającej 30% kwoty zabezpieczenia, która zabezpiecza roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji i która wygasa w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
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Rozdział 23. 

Istotne postanowienia umowy 

23.1. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowią Część III 
SWZ. 

23.2. 
Wykonawca składając ofertę oświadcza na Formularzu oferty, że akceptuje IPU. 

Rozdział 24. 

Warunki zmiany umowy 

24.1. 
Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami Ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą 
obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

24.2. 
Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 

a. zmiany mają charakter nieistotny w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy Pzp a contrario, 
b. zmiany są dopuszczalne zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp, 
c. zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie 

mającym wpływ na koszty wykonania Zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów 
i usług prowadzącej do zmiany kwoty brutto oraz zmiany podatku akcyzowego, zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2207), zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1342 z późn. zm.), 

d. zmiany wynikające z nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego, 
e. zmiany wynikające ze zmian norm, standardów i specyfikacji, w tym Kart UIC oraz TSI, dotyczących 

pojazdów szynowych, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 
f. potrzeby zmiany wynikającej ze zmiany warunków dofinansowania Umowy w ramach programu POLSKI 

ŁAD lub innych programów, 
g. potrzeby zmiany Umowy wynikającej ze zmian natury technicznej i technologicznej, w tym w szczególności 

z konieczności jej dostosowania do wymogów związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego swej 
działalności statutowej w postaci zapewnienia efektywnej organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego 
w regionie łódzkim, 

h. pojawienia się nowych, bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, 
materiałów i urządzeń, których zastosowanie Zamawiający uzna za celowe przy realizacji Zamówienia, 

i. zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych Pojazdów na 
parametry bardziej nowoczesne lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego, 

j. potrzeby zmiany Umowy w zakresie Dokumentacji Systemu Utrzymania, niezbędnej dla zapewnienia 
należytego wykonywania usług utrzymania technicznego Pojazdów, 

k. zmian korzystnych dla Zamawiającego, polegających na:  
i. zastąpieniu określonych w Umowie parametrów technicznych lub funkcjonalnych Pojazdów na lepsze 

parametry, przy jednoczesnym braku zwiększenia wynagrodzenia należnego z tego tytułu 

Wykonawcy, 

ii. zwiększeniu zakresu Umowy, przy jednoczesnym braku zwiększenia wynagrodzenia należnego 
z tego tytułu Wykonawcy, 

l. rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, umożliwiające usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

m. przedłużającej się, nie z winy Wykonawcy, procedury uzyskania zezwoleń niezbędnych dla wprowadzenia 

Pojazdów do obrotu, 

n. potrzeby zmiany Umowy wynikającej z wystąpienia zdarzeń określanych jako Siła Wyższa, jak również 

nieznanych na dzień zawarcia Umowy okoliczności związanych z pandemią COVID-19. 

24.3. 
Zmiany umowy dokonywane na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie dotyczyć mogą w szczególności 
przedmiotu Zamówienia, terminu wykonania Zamówienia, sposobu wykonywania Zamówienia, ceny 
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Zamówienia oraz warunków jej płatności, przy czym zmiana ceny dostawy w przypadkach, o których mowa w 
Rozdziale 24.2. lit. d.-i. nie może przekroczyć łącznie 50% ceny ofertowej. 

24.4. 
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.), zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
odbywać się będzie na następujących zasadach: 

a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów – zmiana polegać będzie na odpowiedniej zmianie 
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia netto, 

b. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, jeżeli Wykonawca przy realizacji Zamówienia zatrudnia pracowników z minimalnym 
wynagrodzeniem za pracę lub z minimalną stawką godzinową – zmiana polegać będzie na uwzględnieniu 
zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego 
za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania 
zwiększenia kosztów realizacji Zamówienia i jego adekwatnego związku ze zmianą wysokości 
wynagrodzenia minimalnego za pracę lub z minimalną stawką godzinową, 

c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ww. ustawie 
z dnia 4 października 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, zmiany wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, bądź zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ww. ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania 
zwiększenia kosztów realizacji Zamówienia i jego adekwatnego związku z ww. zmianami. 
 

Rozdział 25. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

25.1 
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. 

25.2. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

25.3. 
Odwołanie 

25.3.1. 
Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą 
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy lub zaniechanie przez 
Zamawiającego czynności, do której podjęcia był zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 

25.3.2. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której Wykonawca 
zarzuca niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. 

25.3.3. 
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.  
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25.3.4. 
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 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.  

25.3.5. 
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.  

25.3.6. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu oraz treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej. 

25.3.7. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.3.5 i 25.3.6 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.  

25.4. 
Skarga do sądu 

25.4.1. 
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. 

25.4.2. 
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. 

25.4.3. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia KIO lub 
postanowienia Prezesa KIO, o którym mowa w art. 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 (t.j. Dz. U z 2022 poz. 896) albo wysłanie na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 569), jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

Rozdział 26. 

Klauzula informacyjna RODO 

26.1. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje co następuje: 

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, Al. 
Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; 

b. u Zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@lodzkie.pl; 
c. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z Postępowaniem; 
d. odbiorcami Pani/Pana danych będą:  

i. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o 
odpowiednie przepisy prawa,  

ii. 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, 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17938059
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iii. 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; 

e. 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;  

f. 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; 

g. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h. przysługuje Pani/Panu: 
i. 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, 

ii. 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, 

iii. 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 fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego; 

iv. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pana/Pani 
danych osobowych przez administratora, organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i. nie przysługuje Pani/Panu: 
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, 
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
iii. 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. 

26.2. 
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: 

a. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, oraz 
b. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

26.3. 
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.  
 
Rozdział 27. 

Załączniki 

Wykaz załączników do IDW: 

Załącznik Nr 1 
Formularz Oferty 

Załącznik Nr 2 

Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 3 

Wzór Opisu Technicznego 

Załącznik Nr 4 
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Wzór JEDZ w wersji edytowalnej  

Załącznik Nr 5 

Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  

Załącznik Nr 6 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 7 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ  

Załącznik Nr 8 
Wzór pełnomocnictwa 

Załącznik Nr 9 
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
Rozporządzenia 833/2014 
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Załącznik Nr 1 do IDW 

 

Wykonawca:1 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(firma, siedziba i adres, 
nr tel., adres e-mail 
NIP, REGON) 

 
Pełnomocnik Zamawiającego: 

„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, działając w imieniu 
i na rzecz 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(firma, siedziba i adres Wykonawcy2) 

oferuję/emy wykonanie zamówienia na „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny 
i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego.” 
 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia 
i warunków jego realizacji, zamieszczonymi w SWZ, w tym w IPU, wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami 
i zmianami i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, uznając się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami. 

2. Oświadczamy/y, że w stosunku do Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia, podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca oraz podwykonawcy nie zachodzą 
przesłanki wykluczenia określone w Artykule 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie, wprowadzonym Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022).  

3. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w tym w IPU, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w Rozdziale 22 IDW. 

4. 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. 

 
1W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika 
2W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich wykonawców  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Oświadczam/y, że oferowane przez nas Pojazdy spełniają wszystkie parametry techniczne 
i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. 

6. Oferuję/my wykonanie Zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

a. Cena Dostawy Pojazdu 
Cena Dostawy netto /w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________, 
Cena Dostawy brutto /w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 

b. Cena Dostawy 
Cena Dostawy netto /w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________, 
Cena Dostawy brutto /w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 

c. Cena utrzymania Pojazdów 
1 Stawka netto za 1 km przebiegu Pojazdu /w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________ 
Stawka brutto za 1 km przebiegu Pojazdu /w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 

1 – podać stawkę za 1 km przebiegu Pojazdu przy założeniu średniorocznego przebiegu 150.000 km 

d. Maksymalna łączna całkowita cena za realizację zamówienia podstawowego ogółem 
2 Maksymalna łączna całkowita cena netto ogółem/w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
3 Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________, 
4 Maksymalna łączna całkowita cena brutto ogółem/w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 

2 – podać wartość wyliczoną w wierszu 7 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
3 – podać wartość wyliczoną w wierszu 8 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
4 – podać wartość wyliczoną w wierszu 9 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 

e. Maksymalna łączna całkowita cena za realizację zamówienia opcjonalnego ogółem  
5Maksymalna łączna całkowita cena netto ogółem/w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
6 Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________, 
7 Maksymalna łączna całkowita cena brutto ogółem/w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 

5 – podać wartość wyliczoną w wierszu 16 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
6 – podać wartość wyliczoną w wierszu 17 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
7 – podać wartość wyliczoną w wierszu 18 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 

f. Maksymalna łączna całkowita cena za realizację Umowy ogółem 
8Maksymalna łączna całkowita cena netto ogółem/w PLN/: ____________, 
słownie: ______________, 
9 Podatek VAT ___ % /w PLN/: ________________________, 
słownie: _________________, 
10 Maksymalna łączna całkowita cena brutto ogółem/w PLN/: ___________, 
słownie: ______________. 
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8 – podać wartość wyliczoną w wierszu 19 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
9 – podać wartość wyliczoną w wierszu 20 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 
10 – podać wartość wyliczoną w wierszu 21 kol. 3 Formularza Cenowego (Zał. Nr 2 do IDW) 

7. Oferuję/my wykonanie Zamówienia w następujących terminach: 

a. dostawa Pojazdów – w terminach określonych w Rozdziale 5.1.a. oraz 5.2.a. IDW, 

b. przeszkolenie wskazanych osób – w terminie określonym w Rozdziale 5.1.b. oraz 5.2.b. IDW, 

c. usługi utrzymania Pojazdów – w terminie określonym w Rozdziale 5.1.c. oraz 5.2.c. IDW. 

8. Pozostałe dane podlegające ocenie: 

a. współczynnik efektywności kosztowej:1 ____________ t x kWh, 

i. masa służbowa Pojazdu:2 ____________ t, 
ii. zużycie energii elektrycznej przez Pojazd:3 ____________ kWh, 

b. cykl przeglądowy P1:  

nie częściej niż ______ dni + ____ dni lub __________ km. 

1 - w tonach razy kWh  
2 - w tonach, zgodnie z Rozdziałem 17.1.1. IDW 
3 - w kWh, zgodnie z Rozdziałem 17.1.1. IDW 

9. 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 towaru lub usługi bez 
kwoty podatku VAT 

1.   

2.   

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: Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór 
oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

10. Na oferowane Pojazdy i ich podzespoły udzielamy gwarancji na następujące okresy3: 

a. kompletny Pojazd - ______ m-cy, 

b. nadwozie Pojazdu - ______ m-cy, 

c. rama wózka - ______ m-cy, 

d. zestawy kołowe wraz z maźnicami - _____ m-cy, z wyłączeniem kół monoblokowych - ___ m-cy, 

e. przekładnie osiowe - ______ m-cy, 

f. systemy elektroniczno-mechaniczne (rejestracji, CCTV, klimatyzacja, system kasownikowo– 
walidacyjny, intercom, sterowanie drzwiami, automaty biletowe, system liczenia pasażerów i system 
monitorów reklamowych) - ______ m-cy, 

g. systemy elektroenergetyczne (napędowe) - ______ m-cy, 

 
3 Okres gwarancji w pełnych latach 
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h. maszyny elektryczne - _____ m-cy. 

11. Na usługi utrzymania technicznego Pojazdów udzielamy gwarancji na następujące okresy: 

a. usługi utrzymania w zakresie poziomu P1 – do następnego przeglądu P1, 

b. usługi utrzymania w zakresie poziomu P2 – do następnego przeglądu P2, 

c. usługi utrzymania w zakresie poziomu P3 – do następnego przeglądu P3, 

d. usługi utrzymania w zakresie poziomu P4 – 84 miesiące. 

12. Oświadczam/y, że usługi utrzymania technicznego Pojazdów do poziomu P3 wykonywane będą w zapleczu 
technicznym, zlokalizowanym w ___________________________. 

13. Oświadczam/y, że usługi utrzymania technicznego Pojazdów poziomu P4 wykonywane będą w 
___________________________. 

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

15. Oświadczam/y, że nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części Zamówienia/ 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części Zamówienia, szczegółowo określonych 
w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr ____ do oferty4. 

16. Oświadczam/y, że informacje zawarte w Ofercie w pliku pod nazwą ________ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. 
Uzasadnienie zastrzeżenia poufności stanowi Załącznik nr _____do Oferty pod nazwą _______ 

17. Oświadczam/y, że osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do kontaktów  
z Zamawiającym jest/są5: 
____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _ 
____________________ 
 
____________________, tel. ___________, fax ___________, e-mail _ 
____________________ 

18. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

19. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców występujących 

wspólnie) 

 

  

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

w przypadku jednoczesnego wypełnienia oświadczenia JEDZ. 
5 Niepotrzebne skreślić 
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). 
**- 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 2 do IDW 

……………………………………………… 
(oznaczenie Wykonawcy/ Wykonawców 

występujących wspólnie) 

   

   

FORMULARZ CENOWY 

DOSTAWA 4 SZTUK POJAZDÓW 

Lp. 
Cena jednostkowa netto 1 Pojazdu 

/w PLN/ 
Ilość sztuk 
Pojazdów  

Cena Dostawy netto ogółem/w PLN/ 

  1. 2. 3. 

1.   4   

2. Podatek VAT…. % /w PLN/   

3. Cena Dostawy brutto ogółem /w PLN/   

USŁUGI UTRZYMANIA 4 SZTUK POJAZDÓW 

Lp. 
Maksymalna ilość km w całym okresie 

świadczenia usług utrzymania 

Stawka netto za 1 
km przebiegu 

Pojazdu /w PLN, 
z dokładnością 

do czterech 
miejsc po 

przecinku/ 

Maksymalna cena 
netto ogółem /w 

PLN/ 
(wiersz 4 kol. 1 x 
wiersz 4 kol. 2) 

  1. 2. 3. 

4. 6.000.000,00*     

5. Podatek VAT …. % /w PLN/   

6. 
Maksymalna cena brutto ogółem /w PLN/ 

(wiersz 4 kol. 3 + wiersz 5 kol. 3) 
  

7. 
Maksymalna łączna całkowita cena netto za realizację 

zamówienia podstawowego ogółem /w PLN/ 
(wiersz 1 kol. 3 + wiersz 4 kol. 3) 

  

8. 
Podatek VAT …. % /w PLN/ 

(wiersz 2 kol. 3 + wiersz 5 kol. 3) 
  

9. 
Maksymalna łączna całkowita cena brutto za realizację 
zamówienia podstawowego ogółem ogółem /w PLN/ 

(wiersz 3 kol. 3 + wiersz 6 kol. 3) 
  

DOSTAWA [..] SZTUK POJAZDÓW - PRAWO OPCJI 

Lp. 
Cena jednostkowa netto 1 Pojazdu 

/w PLN/ 
Ilość sztuk 
Pojazdów  

Cena Dostawy netto ogółem/w PLN/ 

  1. 2. 3. 

10.   20   

11. Podatek VAT…. % /w PLN/   

12. Cena Dostawy brutto ogółem /w PLN/   
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USŁUGI UTRZYMANIA 20 SZTUK POJAZDÓW - PRAWO OPCJI 

Lp. 
Maksymalna ilość km w całym okresie 

świadczenia usług utrzymania 

Stawka netto za 1 
km przebiegu 

Pojazdu /w PLN, 
z dokładnością 

do czterech 
miejsc po 

przecinku/ 

Maksymalna cena 
netto ogółem /w 

PLN/ 
(wiersz 4 kol. 1 x 
wiersz 4 kol. 2) 

  1. 2. 3. 

13. 30.000.000,00*     

14. Podatek VAT …. % /w PLN/   

15. 
Maksymalna cena brutto ogółem /w PLN/ 

(wiersz 4 kol. 3 + wiersz 5 kol. 3) 
  

16. 
Maksymalna łączna całkowita cena netto za realizację 

Prawa Opcji ogółem /w PLN/ 
(wiersz 10 kol. 3 + wiersz 13 kol. 3) 

  

17. 
Podatek VAT …. % /w PLN/ 
(wiersz 11 kol. 3 + wiersz 14 kol. 3) 

  

18. 
Maksymalna łączna całkowita cena brutto za realizację 

Prawa Opcji ogółem /w PLN/ 
(wiersz 12 kol. 3 + wiersz 15 kol. 3) 

  

19. 
Maksymalna łączna całkowita cena netto za realizację 

Umowy ogółem /w PLN/ 
(wiersz 7 kol. 3 + wiersz 16 kol. 3) 

  

20. 
Podatek VAT …. % /w PLN/ 
(wiersz 8 kol. 3 + wiersz 17 kol. 3) 

  

21. 
Maksymalna łączna całkowita cena brutto za realizację 

Umowy ogółem /w PLN/ 
(wiersz 9 kol. 3 + wiersz 18 kol. 3) 

  

UWAGA! Formularz służy wyłącznie wyliczeniu maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego wynikającego z Umowy dla potrzeb ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

* Maksymalna ilość km w całym okresie świadczenia usług utrzymania skalkulowana przy założeniu średniego 
rocznego przebiegu 150.000 km oraz 10 lat świadczenia usług utrzymania Pojazdów 

…………………………………  
(miejscowość, data) 

 

……………………………………………  
(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 
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Załącznik nr 3 do IDW 

 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 
Wykonawców występujących wspólnie) 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sektorowego na 
„Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system 
transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego” 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych o następujących parametrach 
technicznych: 

 

Lp Parametr Wymagania Zamawiającego Parametry 
oferowanego Pojazdu 

potwierdzające 
spełnienie wymagań 

Zamawiającego 

A. Parametry ogólne Pojazdu 

1.  Typ/nazwa Pojazdu …………………………………………………………… 

2.  Liczba członów pasażerskich − Trzy ……………………. 

3.  Długość Pojazdu  − Do 65 m ……………………. 

4.  Pojemność Pojazdu − Min. 300 osób ……………………. 

5.  Liczba miejsc siedzących, w 
tym liczba miejsc siedzących 
stałych 

− Min. 160 miejsc 

− Min. 140 miejsc 

……………………. 

……………………. 

B. Parametry systemu zasilania pojazdu 

1.  Zasilanie − Prądem stałym z sieci trakcyjnej 
– zgodnie  
z PN-EN 50163 i PN-EN 50124-
2, 

 

…………………… 
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2.  Charakterystyka mocy pojazdu 
trakcyjnego  

− Zgodnie z PN-EN-50388. ……………………. 

3.  Napięcie znamionowe − 3000 V DC ……………………. 

 Maksymalne napięcie na 
pantografie podczas 
hamowania odzyskowego 

− 3900 V DC 
 

……………………. 

 - biegun „ + ” − Sieć górna wg standardów PKP 
PLK S.A. 

……………………. 

 - biegun „ - ” − Szyny jezdne ……………………. 

4.  Temperatura pracy: − Wg klasy T1 normy PN-EN 
50125-1 

 ……………………. 

C. Parametry trakcyjne 

1. Szerokość toru − 1435 mm ……………………. 

2. Prędkość eksploatacyjna − 160 km/h  ……………………. 

3. Maksymalny nacisk zestawu 
kołowego 

−  200 kN/oś 

− obciążenia zgodnie z PN-EN 
15663+A1 

……………………. 

4. Osie napędne − Min. 2 dwuosiowe wózki 
napędne 

……………………. 

5. Przyspieszenie (0 - 40 km/h) 
(na torze płaskim, przy suchych 
szynach, przy normalnym 
obciążeniu, przy znamionowym 
napięciu zasilania silników 
trakcyjnych) normalne 
obciążenie – zgodnie z TSI 
Loc&Pas w zakresie 
przyspieszenia oraz PN-EN 
15663+A1 

 

−   1,1 m/s2  

 

…………………….. 

6. Zmiana przyspieszenia i 
opóźnienia  

−  1 m/s2 - dla przyspieszenia; 
PN-EN 13452-1 Kolejnictwo – 
Hamowanie – Systemy 
hamowania w transporcie 
publicznym– Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne, 
Tabela 16 

……………………. 

7. Opóźnienie (na torze płaskim, 
przy suchych szynach) 

  

-  - hamowanie 
eksploatacyjne 

− od 0,9 m/s2 do 1,2 m/s2  ……………………. 

-  - hamowanie awaryjne − od 0,9 m/s2 do 1,2 m/s2  ……………………. 

D. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji Pojazdu 
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1. Skrajnia taboru − Skrajnia wysokościowa max. 
4,55 m, pozostałe wymiary 
obrysu muszą się mieścić 
w skrajni PN-EN 15273-2+A1, 
przy czym maksymalna długość 
Pojazdu nie może przekroczyć 
65 m. 

− Tabor kolejowy normalnotorowy.  

− Skrajnie kinematyczne według 
Karty UIC 505-1 (Załącznik D). 

− Zgodna z Rozporządzeniem 
OWT. 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minimalny promień łuku na 
torach zaplecza technicznego w 
warunkach warsztatowych 

− 100 m ……………………. 

3. Minimalny promień łuku na 
torach trakcyjnych 

− 160 m ……………………. 

4. Minimalny promień krzywizny 
toru w płaszczyźnie pionowej 

− 500 m ……………………. 

5. Wysokość podłogi − W strefach wejścia do Pojazdu 
musi wynosić 760 ± 50 mm nad 
poziomem główki szyny (npgs). 

− Przejścia międzyczłonowe wg 
propozycji Wykonawcy do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

− W całym przedziale 
pasażerskim min. 70% podłogi 
niskiej jak dla strefy wyjścia. 
Zmiana wysokości podłogi w 
strefach wejściowych może 
odbywać się za pomocą 
pochylni (w strefach przy 
kabinie maszynisty 
dopuszczalne schodki). 

……………………. 

 

 ……………………. 

 

 ……………………. 

 

 

 

 

6. Standard dla pasażerów 
stojących 

− Podstawowy: 4 os./m2; 

− Powierzchnia Pojazdu 
przeznaczona dla osób 
stojących powinna być 
przystosowana do obciążenia 

500 kg/m2. 
 

……………………. 

……………………. 

7. Bezpieczeństwo jazdy:  
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 - poziom hałasu − Według TSI dotyczącej 
dopuszczalnych poziomów 
emisji hałasu przez tabor 
kolejowy wszystkich rodzajów, 
przyjętej Rozporządzeniem 
Komisji (UE) Nr 1304/2014 z 
dnia 26 listopada 2014 r.  

− Poziom emisji hałasu w 
przedziałach dla pasażerów – 
nie więcej niż 70 dB w każdym z 
przedziałów pasażerskich przy 
prędkości maksymalnej pojazdu 
wg PN/EN/ISO-3381 oraz nie 
więcej niż 65 dB przy prędkości 
80 km/h. 

− Poziom hałasu generowanego 
przez urządzenia klimatyzacyjne 
i zasilające je w energię 
elektryczną na postoju Pojazdu 
– nie więcej niż 57 dB w każdym 
z przedziałów pasażerskich wg 
Karty UIC 553.   

……………………. 

 

 

 

 

……………………. 

 

 

 

 
 
 

 

……………………. 

 

 

 - komfort wibracji − Wg ENV 12299 (z 1999 r.). ……………………. 

 - komfort cieplny − Wg PN-EN 14750 kategoria B 
pojazdów podmiejskich.  

− Według TSI przyjętej 
Rozporządzeniem Komisji 
Europejskiej Nr 1302/2014 z 
dnia 18 listopada 2014 r. 

……………………. 

 - indukcja pola 
elektromagnetycznego 

− Max. 2 mT. ……………………. 

E. Układ elektryczny 

1.  Falownik − przekształtniki 
energoelektroniczne 
w technologii 
półprzewodnikowej IGBT 
indywidualne lub grupowe 
maksymalnie na dwa silniki. 

Zamontować minimum 
2 niezależne falowniki, w celu 

zapewnienia pełnej redundancji 

systemu (włącznie z elektroniką 
sterującą) 

……………………. 

2. Napęd − Silniki prądu przemiennego 
asynchroniczne. 

……………………. 

3. Napięcia obwodów 
pomocniczych  

− 3 x 400 V AC 50 Hz ……………………. 

4. Napięcia baterii akumulatorów, 
obwodów sterująco – 
kontrolnych 

− Napięcie  110 V DC ……………………. 
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5. Przekształtnik wspomagania 
pomocniczego 

− Statyczne, układ falownika 
półprzewodnikowego IGBT, 
zdublowane zasilanie obwodów 
pomocniczych oraz obwodów 
sterująco – kontrolnych (min. 
2 przekształtniki). 

 ……………………. 

6. Układ sterowania i kontroli wraz 
z układem przeciwpoślizgowym  

− Mikroprocesorowy 
z samokontrolą, zgodny 
z normą PN-EN 50155. 

……………………. 

7. Bateria akumulatorów − Zasadowa, żywotność minimum 
10 lat, z możliwością 
doładowania baterii na 
pojeździe z zewnętrznego 
źródła 3 x 400 V AC 50 Hz. 

……………………. 

8. System ochrony i zabezpieczeń − Zgodnie z normą PN-EN 50153. ……………………. 

9. Wyposażenie elektroniczne − Zgodnie z normą PN-EN 50155. ……………………. 

10. Pomiar energii elektrycznej − System licznikowy zliczający 
energię pobraną i oddaną, 
wyposażony w moduł 
nadawczo-odbiorczy 
zatwierdzony przez PKP 
Energetyka S.A. Wszystkie 
podzespoły systemu powinny 
posiadać odpowiednie 
certyfikaty i być dopuszczone do 
pracy przez odpowiednie urzędy 
państwowe.  

……………………. 

11. Charakterystyka ograniczenia 
mocy Pojazdu 

− Zgodnie z PN-EN 50388. 

− Maksymalny prąd pobierany 
przez Pojazd o max. długości (3 
Pojazdy) – 2200 A. 

− Maksymalny prąd pobierany 
podczas postoju – 200 A 
(dotyczy linii zmodernizowanych 
wg TSI), na liniach przed 
modernizacją musi być 
możliwość ograniczenia 
(sterowania z pulpitu 
maszynisty) mocy pobieranej 
przez Pojazd o maksymalnej 
długości – do 4 MW. Po 
osiągnięciu 4 MW 
przyspieszenie powinno być 
ograniczane zgodnie z hiperbolą 
mocy. 

 

……………………. 

 

 

……………………. 

 

12. Ochrona odgromowa i 
przeciwprzepięciowa  

− Winna zapewniać skuteczne 
tłumienie przepięć o wartości 
większej niż 6 kV, obwód 
główny zasilania powinien być 
wyposażony w filtr wejściowy 
i odgromnik, zgodnie 
z projektem PN-EN 50388 oraz 
Kartą UIC 797. 

……………………. 

F. Wózek 
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1. Rodzaj koła jezdnego − Monoblokowe, zgodne z TSI 
przyjętą Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej Nr 
1302/2014 z dnia 18 listopada 
2014 r. oraz PN-EN 13715. 

 

 

……………………. 

2. Odsprężynowanie − Dwustopniowe, zapewniające 
izolację elektryczną łożysk 
maźniczych i czopa skrętu lub 
cięgieł oraz bocznikowanie 
przepływu prądów 
zakłóceniowych. 

 

 

 

……………………. 

-  - I stopień − Sprężyny gumowe lub śrubowe ……………………. 

-  - II stopień − Pneumatyczny ……………………. 

3. Układ smarowania obrzeży kół − Skrajne wózki napędowe 
wyposażone w system 
smarowania smarem stałym 
(sztyfty grafitowe) 

……………………. 

4. Zestaw kołowy − O rezystancji co najwyżej 50 
mΩ, zapewniający elektryczne 
zwieranie toków szynowych. 

……………………. 

5. Wózki − Spełniające wymagania TSI 
przyjętej Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej Nr 
1302/2014 oraz Kart UIC z 
grupy 515 

……………………. 

6. Piasecznice − Zgodne z wymaganiami TSI 
przyjętej Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej (UE) nr 
1302/2014 z dnia 18 listopada 
2014. 

……………………. 

7. Klocki czyszczące powierzchnie 
toczne kół monoblokowych 

− Wymagane na zestawach 
kołowych wózków napędnych. 

……………………. 

8. Inne wymagania − Konstrukcja wózka musi 
umożliwiać pomiar temperatury 
łożysk przez przytorowe 
urządzenia pomiarowe. 

……………………. 

G. Dynamiczne zachowanie taboru 

1. Bezpieczeństwo przed 
wykolejeniem podczas jazdy po 
wichrowatym torze 

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI  

……………………. 

2. Dynamiczne zachowanie 
podczas jazdy 

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI 

……………………. 

3. Wartości dopuszczalne dla 
bezpieczeństwa podczas jazdy 

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI 

……………………. 
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4. Wartości dopuszczalne dla 
obciążenia toru  

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI 

……………………. 

5. Stożkowatość ekwiwalentna Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI 

……………………. 

6. Wartości projektowe dla profili 
nowych kół 

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI. 

……………………. 

7. Eksploatacyjne wartości 
stożkowatości ekwiwalentnej 
zestawu kołowego 

Zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich TSI 

 

H. Sprzęg 

1. Sprzęg czołowy − Automatyczny o osi sprzęgania 
na wysokości maksymalnej (na 
nowych kołach, bez obciążenia) 
1040 mm wg PN-EN 15020+A1 
lub zmiennej. 

− Musi być wyposażony w złącza 
umożliwiające sterowanie 
ukrotnione; kształt głowicy musi 
pozwalać na sprzęganie 
mechaniczne z istniejącym 
taborem nowej generacji – 
głowica typ 10.  

− Wykluczone są dodatkowe 
złącza elektryczne poza 
sprzęgiem automatycznym, z 
zastrzeżeniem pkt P.3 tiret 5 
OPZ. Wymagana jest możliwość 
połączenia przewodu 
hamulcowego Pojazdu 
z przewodem hamulcowym 
Pojazdu ze sprzęgiem 
śrubowym. 

− Każdy sprzęg wyposażyć w 
osłonę chroniącą przed brudem, 
śniegiem i lodem. 

 

 

 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. 

2. Sprzęg międzyczłonowy − Stały, z możliwością rozłączania 
w warunkach warsztatowych.  

……………………. 

3. Połączenia elektryczne 
obwodów nn pomiędzy 
członami w Pojeździe 

− Za pomocą rozłączalnych złącz 
wielostykowych, 
zabezpieczonych przed 
samoistnym rozłączeniem. 

……………………. 

I. Odbierak prądu 
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1. Odbierak prądu − 2 szt., niesymetryczne, zgodne z 
PN-EN-50206-1, PN-EN-50367 
oraz Kartą UIC 608 i TSI. 

− Nakładki pantografu zgodne z 
TSI oraz wytycznymi Zarządcy 
infrastruktury (PKP PLK S.A.). 

− Dopuszczony na terenie Polski. 

……………………. 

 

……………………. 

 

……………………. 

J. Układ hamulcowy 

1. System hamulca − Zgodny z TSI, przyjętą 
Rozporządzeniem Komisji 
Europejskiej Nr 1302/2014 z 
dnia 18 listopada 2014 r. oraz 
Kartą UIC 540. 

……………………. 

2. Rodzaj hamulca − Tarczowy. ……………………. 

3. Hamulec elektryczny  − Hamowanie odzyskowe w 
pełnym zakresie napięć 
z możliwością automatycznego 
przechodzenia na hamowanie 
rezystancyjne i możliwością 
wyłączenia hamowania 
odzyskowego z kabiny 
maszynisty. 

 

 

 

 

 

 ……………………. 

4. Hamulec eksploatacyjny − Elektrodynamiczny z 
automatycznym przełączaniem 
na hamowanie 
elektropneumatyczne w 
końcowej fazie hamowania, 
niezależny zespolony hamulec 
pneumatyczny zgodny z 
obowiązującymi przepisami 
PKP PLK S.A., hamulec 
elektropneumatyczny 
automatycznie załączający się 
w przypadku braku działania 
hamulca elektrodynamicznego 
lub jego niewystarczającej siły 
w danym momencie 

− W przypadku hamowania 
odzyskowego musi istnieć 
możliwość wyłączenia z kabiny 
maszynisty i zastąpienia 
hamowania odzyskowego 
hamowaniem na rezystor. 

  

 

 

 

 

 

……………………. 

5. Hamulec awaryjny − Pneumatyczny (możliwość 
uruchomienia wewnątrz Pojazdu 
zgodnie z Kartą UIC 544-1), 
możliwość mostkowania przez 
maszynistę. 

 

 

 

 

……………………. 
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− Zgodny z wymaganiami TSI 
przyjętej Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej (UE) nr 
1302/2014 z dnia 18 listopada 
2014. 

6. Sygnalizacja działania systemu − Informująca o niekontrolowanych 
zmianach w układzie 
hamulcowym. 

− Na pulpicie maszynisty 
(kontrolka/lampka) lub monitorze 
dotykowym (ikona/tekst) 
w kabinie maszynisty. 

− Zgodna z wymaganiami TSI 
przyjętej Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej (UE) nr 
1302/2014 z dnia 18 listopada 
2014. 

 

 

 

……………………. 

7. Hamulec postojowy − Zapewniający postój 
maksymalnie obciążonego 
Pojazdu na pochyleniu 40‰ 

……………………. 

8. Układ antypoślizgowy − Wymagany. ……………………. 

9. Układ automatycznej próby 
hamulca 

− Umożliwiający przeprowadzenie 
jej tylko przez maszynistę 
(uproszczona próba) z zapisem 
w rejestratorze oraz 
z możliwością wydruku karty 
próby hamulca na Pojeździe w 
kabinie z której wykonywana 
była próba. 

 

 

……………………. 

K. Nadwozie Pojazdu 

1. Materiał nadwozia (konstrukcja i 
poszycie) 

− Aluminium lub stal o min. 
odporności na korozję 15 lat, 
wytrzymałość - zgodnie z PN-EN 
12663-1, PN EN 15227, 
scenariusz zderzeniowy C1. 

− Przed zgarniaczem torowym 
pod sprzęgiem czołowym nie 
może być żadnych elementów 
nadwozia, które będą narażone 
na ewentualne uszkodzenia 
poprzez kontakt np. podczas 
kolizji ze zwierzętami. 

 

 

……………………. 

2. Okna − Według propozycji Wykonawcy, 
wynikające z konstrukcji 
nadwozia, o konstrukcji 
umożliwiającej wymianę w ciągu 
2 godzin, wykluczone okna 
wklejane w konstrukcję 
nadwozia. Układ okien powinien 
zapewnić możliwość 
naturalnego przewietrzania 
wnętrza Pojazdu.  

 

 

……………………. 
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3. Powłoki malarskie, lakiernicze − Wykonane farbami 
chemoutwardzalnymi  
z zabezpieczeniem antygraffiti. 
Powłoki muszą być wysokiej 
jakości, najnowszej generacji, 
zgodne z Kartą UIC 842-1, PN-
EN 45545-2 oraz Kartą UIC 
564-2 w zakresie 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Powłoka 
odporna na środki skutecznie 
zmywające brud i graffiti. 
Wszystkie opisy na nadwoziu 
muszą być wykonane za 
pomocą tych samych kategorii 
farb i zabezpieczeń antygraffiti 
co malatura nadwozia. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
musi mieć trwałość min. 20 lat. 

……………………. 

4. Klapy nadwozia − Podwójnie zabezpieczone przed 
samoczynnym otwieraniem się 
i wychodzeniem poza skrajnię 
taboru. Pojazd powinien być 
wyposażony w sygnalizację 
wskazującą otwarcie klap. 

……………………. 

5. Stopnie wysuwane zakrywające 
szczelinę między Pojazdem 
a peronem 

− Wymagane. 

− Stopnie te mogą jednocześnie 
służyć do wsiadania i wysiadania 
w przypadku peronów 
o wysokości 300 mm nad 
poziomem główki szyny. 

− Stopnie wysuwane muszą być 
podgrzewane i zabezpieczone 
od spodu przed dostępem śniegu 
i elementów stałych. 

− Mechanizmy stopni musi 
umożliwiać (w przypadku ich 
zablokowania) manualne ich 
odblokowanie przez obsługę 
Pojazdu (maszynistę). 

− Dodatkowa rozkładana rampa 
umożliwiającą obsługę osób 
niepełnosprawnych w 
przypadku peronów wyższych 
niż poziom podłogi. Rampa 
musi być umieszczona we 
wnętrzu Pojazdu, w pobliżu 
drzwi dla osób 
niepełnosprawnych. Rampa nie 
może być cięższa niż 20 kg. 

……………………. 

……………………. 

 

 

 

 

……………………. 

 

 

 

 

……………………. 

 

 

 

 

……………………. 

6. Stopnie dla obsługi i do 
ewakuacji awaryjnej poniżej 
poziomu stopni 
eksploatacyjnych 

− Przy każdej pierwszej parze 
drzwi usytuowanych najbliżej 
kabin, po obu stronach wraz z 
oznakowaniem miejsc ich 
umieszczenia. 

……………………. 

7. Oświetlenie zewnętrzne:   
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 reflektory czołowe − LED, zgodne z PN-EN 15153, 
PN-EN 14033 i PN- EN 15746-
1, 2 szt. poniżej okna kabiny 
z lewej i prawej strony na 
ścianie czołowej; 1 szt. 
umieszczona w osi Pojazdu nad 
linią wyznaczoną przez 
reflektory dolne; działanie i 
własności fotometryczne 
zgodne z Kartą UIC 534 
umożliwiające łatwą wymianę 
zużytych źródeł światła 
z wnętrza lub z zewnątrz 
Pojazdu 

……………………. 

 światła końcowe 
(czerwone) 

− 2 szt.; zgodne z PN-EN 15153, 
PN-EN 14033, PN- EN 15746-1, 
działanie i własności 
fotometryczne, dostępne 
z wnętrza lub z zewnątrz 
Pojazdu umożliwiające łatwą 
wymianę zużytych źródeł 
światła. 

……………………. 

8. Możliwość mocowania 
przenośnych sygnałów końca 
pociągu i flag 

− Wymagane. ……………………. 

9.  Zgarniacze − Wymagane, na obydwu 
końcach Pojazdu. 

……………………. 

10.  Dach − Urządzenia montowane na 
dachu nie mogą być montowane 
bezpośrednio do powierzchni 
dachu. Montaż musi być na 
specjalnych konstrukcjach 
przenoszących obciążenie na 
ścianę boczną.  

−  Na całej długości dachu 
zamontować na skosie dachu 
maskownice, które częściowo 
zamaskują urządzenia 
zamontowane na dachu. 

− Konstrukcja uniemożliwiająca 
odpływ wody na ściany boczne, 
okna i drzwi Pojazdu. 

 

L. Układ sprężonego powietrza 

1. Zespół sprężarkowy − Sprężarki, śrubowe lub tłokowe 
bezolejowe. 

− W instalacji sprężonego 
powietrza zabudować osuszacz 
powietrza. 

− Jakość powietrza wg ISO 8573-
1, zgodnie z wymogami 
producenta urządzenia. 

− Napęd asynchroniczny. 

……………………. 
 

……………………. 

 

……………………. 

 

……………………. 

……………………. 
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− Wydajność każdej jednej 
sprężarki musi pozwalać na 
utrzymanie możliwości jazdy 
Pojazdu w przypadku awarii 
drugiej. 

2. Zawory − Rozmieszczone w miejscach 
uniemożliwiających dostęp osób 
nieuprawnionych. Zawory 
bezpieczeństwa wymagane 
przepisami prawa. 

……………………. 

3. Zbiorniki i rury − W układach pneumatycznych 
Pojazdu zastosować zbiorniki 
pneumatyczne z aluminium lub 
stali nierdzewnej i rury 
nierdzewne z typoszeregu rur 
nierdzewnych metrycznych ze 
złączkami pneumatycznymi 
zaciskowymi. Zbiorniki i rury 
znajdujące się pod podwoziem 
muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie 
eksploatacji (np. uszkodzenia 
od tłucznia, brył lodu, szczątków 
organicznych) 

……………………. 

M. Urządzenia bezpieczeństwa, sterowania ruchem pociągów i łączności 

1. 

 

ETCS − Level STM, Level 0, Level 1 i 
Level 2.  

− baseline zgodnie z TSI 
obowiązującą w dniu odbioru 
pierwszego Pojazdu. 

− Zgodny z TSI. 

− DMI zgodnie z ERA ERTMS. 

……………………. 

2. SHP − Zgodny z TSI. 

− W przypadku zakłóceń ETCS, 
możliwość używania SHP jako 
Standalone STM. 

− Aktywacja/Deaktywacja SHP 
poprzez ETCS (moduł STM). 

……………………. 

4. Łączność wewnętrzna − Według Kart UIC 556, UIC 558 i 
UIC 568. 

……………………. 

5. Czuwak aktywny − Zgodny z TSI. ……………………. 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy/ Wykonawców występujących 

wspólnie) 
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Załącznik Nr 4 do IDW 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 

I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 

jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia7. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia8 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer …………….., data ………………., strona …………………,  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: …………………………….. 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 

proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o 

udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 

zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 

informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego9 Odpowiedź: 

Nazwa:  Województwo Łódzkie 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia10: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego 

w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system 

transportowy województwa łódzkiego: zakup 

taboru transportu kolejowego 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)11: 

ŁKA.ZIZ.271.328.2022 

 
7 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
8 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
9 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

10 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
11 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



 

Strona 61 z 82 
 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [……] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[……] 

[……] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów12: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem13? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone14: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”15 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 
12 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
13 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

14 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
15 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie16: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

c) [……] 

d) [] Tak [] Nie 

 

e) [] Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami17? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
 

 
16 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
17 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

a): [……] 

b): [……] 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[…….] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 

sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 

nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do 

których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V18. 

 
18 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej19; 

2. korupcja20; 

3. nadużycie finansowe21; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną22 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu23 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi24. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]25 

Jeżeli tak, proszę podać26: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: […..], punkt(-y): […..], powód(-ody): […..]  

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

 
19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
20 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
21 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
22 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
23 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
24 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
26 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]27 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia28 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki29: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość 
okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

a) [……] 

b) [……] 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

 
27 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
28 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
29 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 30 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI31 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 

mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 

„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 

stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy32? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 

a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych33; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie 
przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej34. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 
30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
31 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
32 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
33 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
34 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 
są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego35?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów36 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w 
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 

[] Tak [] Nie 

 
35 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]37 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

  

 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

Strona 70 z 82 
 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, 

że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 

wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy38: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 
38 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący39 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący40: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych41 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y42 – oraz wartość): 

[……], [……]43 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

[……] 

 

 

 

 
39 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
40 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
41 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
42 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
43 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

Strona 72 z 82 
 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia44 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia45 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych46: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Daty Odbiorcy 

   
 

2) Może skorzystać z usług następujących 

pracowników technicznych lub służb 

technicznych47, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

 
44 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
45 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
46 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
47 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli48 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

 [] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom49 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

 
48 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
49 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega 
na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 

Strona 74 z 82 
 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 

zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[……] [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 

stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 

prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 

zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 

określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej50, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 

 

[] Tak [] Nie51 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]52 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 

prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 

błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 

potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 

członkowskim53, lub  

 
50 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
51 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
52 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
53 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.54, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 

odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 

informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie 

zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 

referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

 

  

 
54 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 5 do IDW 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

publicznego 

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu: 

__________________________________________________________55 
 
zobowiązuję/my się do oddania niżej wymienionych zasobów: 
 
___________________________________________________________56 
 
do dyspozycji Wykonawcy/Wykonawców: 
 
___________________________________________________________57 

w ramach stosunku prawnego: 

___________________________________________________________58 

na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na  

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

województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego.” 

 
Niniejszym oświadczam/y, że: 

a. Udostępniam/y ww. Wykonawcy/Wykonawcom ww. zasoby w następującym zakresie: 

________________________________________________________________ 

b. Sposób wykorzystania ww. udostępnionych przez reprezentowany przeze mnie/nas podmiot zasobów 
będzie następujący: 

________________________________________________________________ 

c. Okres udziału reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu przy wykonywaniu ww. zamówienia 
będzie następujący: 

________________________________________________________________ 

d. Zakres udziału reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu przy wykonywaniu ww. zamówienia 
będzie następujący: 

________________________________________________________________ 

 

(miejscowość, data)  (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu) 

UWAGA: 
Zamiast oświadczenia sporządzonego w oparciu o niniejszy wzór Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą przedłożyć oświadczenie podmiotu oddającego do jego/ich dyspozycji swoje zasoby, sporządzone według własnego 

wzoru bądź też inne dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie do oddania do jego/ich dyspozycji zasobów niezbędnych na 

potrzeby realizacji zamówienia, zawierające informacje wskazane w Rozdziale 6.8. IDW. 

 

 
55 Należy wskazać dane podmiotu składającego oświadczenie 
56 Należy wskazać udostępniane zasoby 
57 Należy wskazać Wykonawcę/Wykonawców, którym oddawane są do dyspozycji zasoby podmiotu składającego oświadczenie 
58 Należy wskazać charakter stosunku łączącego Wykonawcę/Wykonawców, którym oddawane są do dyspozycji zasoby podmiotu 
składającego oświadczenie z podmiotem udostępniającym zasoby 
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Załącznik Nr 6 do SWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

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

województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego.” 

oświadczam/y59, iż Wykonawca _____________________________ 

□ nie przynależy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.60 

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

i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), łącznie z nw. Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:61 

1) _____________________________________________ 

2) _____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________ 

 

 

 

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 
59 Niepotrzebne skreślić lub pominąć 
60 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) przez 

grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
61 Zaznaczyć właściwe 
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Załącznik Nr 7 do SWZ 

______________________________ 

______________________________ 

(Oznaczenie Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie) 

OŚWIADCZENIE  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

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

województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego.” 

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, 

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), 

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) 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 IDW 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

My, niżej podpisani, działając w imieniu: 

1. _________________________, 
2. _________________________, 

3. _________________________, 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na  

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

województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego.” 

niniejszym ustanawiamy ___________________ pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udzielając 

mu/jej pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia (dalej: "Postępowanie"). 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje w szczególności umocowanie do: 

a. podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców oferty w Postępowaniu, 

b. składania w toku Postępowania w imieniu Wykonawców wszelkich oświadczeń oraz dokonywania 

wszelkich czynności, w tym składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów 

składanych przez Wykonawców w związku z Postępowaniem oraz poświadczania kopii dokumentów 

za ich zgodność z oryginałem, 

c. wnoszenia w imieniu Wykonawców przysługujących im środków ochrony prawnej, jak również 

składania oświadczeń o przyłączeniu się do odwołania złożonego przez innego Wykonawcę w 

Postępowaniu, 

d. reprezentowania Wykonawców w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy 

Prezesie UZP oraz w postępowaniu skargowym przed Sądem Okręgowym, 

e. zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego,62 

f. ________________________________________________. 

(zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień) 

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas ______________ i pozostaje ważne i skuteczne do chwili 

jego odwołania. 

 

 

(miejscowość, data) 

 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

mocodawców) 

 (podpis pełnomocnika/osób uprawnionych 

do reprezentowania pełnomocnika) 

 

  

 
62 Umocowanie do zawarcia umowy fakultatywne, według wyboru mocodawców. 
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Załącznik Nr 9 do IDW 

Podmiot udostępniający zasoby: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(firma, siedziba i adres, 
nr tel., adres e-mail 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

_________________________________ 

_________________________________ 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014  

składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy Pzp 

Działając w imieniu __________________, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system 
transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego”, niniejszym oświadczam, co 
następuje: 

1. Oświadczam/y, że nie zachodzą w stosunku do mnie/reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu 
przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)63 

2. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

3. Wskazuję/my następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

a. ________________________________________________________________________ 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 
63 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz 
art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 

do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 

w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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b. ________________________________________________________________________ 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

(miejscowość, data)  (kwalifikowany podpis elektroniczny 

osoby uprawnionej do reprezentowania 

Podmiotu) 
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