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         Toruń, dnia 20.03.2019 r. 

Zamawiający 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131 

87-100 Toruń 

 

Komunikat z dnia 20.03.2019 r. 

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 20.03.2019 r. opublikował kolejne pytania i odpowie-

dzi, które wpłynęły do Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na do-

stawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojaz-

dowym” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych 

dzięki zakupowi lokomotyw”.  Zamawiający nie wprowadził zmian do treści zapytania ofertowego oraz 

załączników. Obowiązuje dokumentacja opublikowana w dniu 18.03.2019 r.  

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Sekcja Il pkt 1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z 

pkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dosta-

wę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojaz-

dowym”. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych 

przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wypo-

sażone w spalinowy moduł dojazdowy.  

 

Pytanie 2 

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. 

wzw.zpkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na 

dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem 

dojazdowym. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych 

przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wypo-

sażone w spalinowy moduł dojazdowy.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z 

pkt 1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na do-

stawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem 

dojazdowym. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych” na 

zapis o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warun-

ków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, z późniejszymi zmianami” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pozostaje obecny zapis, co jest zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (jeśli na mo-

ment wszczęcia postępowania obowiązują zmiany to mają one zastosowanie niezależnie od tego czy 

dopisanie „z późn. zm.“ znajduje się w zapytaniu czy też nie) 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamó-

wienia” — pkt 4. — część pn. „Niezbędne wyposażanie”. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż dobrze rozumie, iż pod pojęciem: „tłumienie 

drgań” Zamawiający rozumie amortyzatory hydrauliczne, umieszczone na wózkach lokomotywy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania technicznego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zasto-
sować rozwiązanie optymalne, ponieważ zastosowane elementy sprężyste są dobierane w zależności od 
prędkości jazdy pojazdu, jego masy oraz typu zastosowanych rozwiązań prowadzenia zestawów kołowych 
czy też podparć nadwozia itp.  
 

Pytanie 5 

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamó-

wienia” — pkt 4. — część pn. „Parametry urządzeń” — pkt 6. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie zapisu, poprzez określenie o jakie dodatkowe 

oznaczenie lokomotywy w postaci naklejki informacyjnej chodzi w przywołanym punkcie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dotyczy naklejki informacyjnej o współfinansowaniu zakupu lokomotyw ze środków Unii Europejskiej, o 

wymiarze max formatu A4.  

 

 


