Toruń, dnia 26.03.2019 r.
Zamawiający
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
Komunikat z dnia 26.03.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 26.03.2019 r. opublikował kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 25.06.2019 r. do 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” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”. Zamawiający wprowadził 2 zmiany do załącznika nr 4 – wzór umowy i zmianę w Rozdziale 11 Zapytania ofertowego, które to zmiany mają charakter
porządkujący i nie wpływają na wydłużenie naboru ofert. Nabór ofert w przedmiotowym zapytaniu trwa
do 04.04.2019 r. do godz. 16.00.
Pytanie 1
Dotyczy: Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS z dnia 22.02.2019 r. pn.
„Wzór umowy” - §5 ust. 3, tiret 7 w zw. Z odpowiedzią na pytania nr 3 – CZĘŚĆ 1 PYTAŃ i ODPOWIEDZI
z dnia 18.03.2019 r.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów Zapytania ofertowego, tj. uzupełnienie
treści załącznika 4 do Zapytania ofertowego, pn. „Wzór umowy” zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie
nr 3 zawartą w części 1 dokumentu pn.”Pytania i odpowiedzi” opublikowanego przez Zamawiającego w
dniu 18.03.2019 r. poprzez zawarcie w § 5 ust. 3 tiret 7 szczegółowego katalogu dokumentacji określonego w w/w odpowiedzi. Wykonawca zaznacza, iż w treści wskazanej odpowiedzi Zamawiający odniósł
się jedynie do treści załącznika nr 3 stanowiącego Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów, nie wprowadzając zmian do treści umowy w sprawie realizacji przedmiotu zmówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku. Wprowadzono powyższą zmianę do Załącznika nr 4 wzór umowy
§ 5 ust. 3 tiret 7.

Pytanie 2
Dotyczy: Rozdział 11 Zapytania ofertowego: Informacje dodatkowe ust. 9 w zw. z Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego pn. „Wzór umowy” – zaktualizowany w dniu 18.03.2019 r. - §7 ust. 6 – zapisy
wprowadzone zgodnie z treścią komunikatu Zamawiającego z dnia 18.03.2019
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Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu o treści: „Wykonawca odkupi lokomotywy od Zamawiającego na każde żądanie instytucji finansującej wskazanej przez Zamawiającego, złożone nie
wcześniej niż po upływie 84 miesięcy od dnia dostarczenia lokomotyw Zamawiającemu. Warunkiem odkupu jest złożenie przez instytucję finansującą żądania odkupu lokomotyw w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do którego dołączone zostanie oświadczenie o skutecznym wypowiedzeniu umowy
finansowania Zamawiającemu. Lokomotywy zostaną odkupione przez Wykonawcę za cenę stanowiącą
25% całkowitej wartości wynagrodzenia określonej w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy. Wykonawca odkupi lokomotywy w terminie 60 dni od dnia otrzymania od instytucji
finansującej żądania odkupu lokomotyw”. na zapis o treści: „Wykonawca odkupi lokomotywy od Zamawiającego na każde żądanie instytucji finansującej wskazanej przez Zamawiającego, złożone nie wcześniej niż po upływie 84 miesięcy i nie później niż 96 miesięcy od dnia dostarczenia lokomotyw Zamawiającemu. Warunkiem odkupu jest złożenie przez instytucję finansującą żądania odkupu lokomotyw w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do którego dołączone zostanie oświadczenie o skutecznym wypowiedzeniu umowy finansowania Zamawiającemu. Lokomotywy zostaną odkupione przez Wykonawcę
za cenę stanowiącą 25% całkowitej wartości wynagrodzenia określonej w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca odkupi lokomotywy w terminie 60 dni od dnia otrzymania od instytucji finansującej żądania odkupu lokomotyw”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku, skorygowano §7 ust. 6 załącznika nr 4 wzór umowy oraz Zapytanie ofertowe zgodnie z powyższą propozycją.
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