Toruń, dnia 04.04.2019 r.
Zamawiający
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
Komunikat z dnia 04.04.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 04.04.2019 r. opublikował kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 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 zmiany do treści Zapytania ofertowego, które mają charakter porządkujący.
W związku z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie naboru ofert Zamawiający przychyla się do wniosku.
NABÓR OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 15.04.2019 r. do godz. 9.00. OTWARCIE OFERT NASTĄPI
W DNIU 15.04.2019 R. O GODZ. 9.15.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZMIAN
Pytanie 1
Dotyczy: Rozdział 3 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS z dnia 22.02.2019 r. – pkt 3. „Doświadczenie wykonawcy” w zw. z Rozdział 7 w/w zapytania ofertowego – pkt. 4 – „dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie rozbieżności w zakresie ilości podmiotów na rzecz których wykonane mają być dostawy warunkujące udział w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z zapisem Rozdziału 3 Zapytania ofertowego – pkt 3., tj. zmianę zapisu Rozdziału 7 pkt 4 na zapis o treści następującej: „dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od dwóch podmiotów
(odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3)
Zapytania ofertowego,”.
Wykonawca zaznacza, iż w pkt 3 Rozdziału 3 Zapytania ofertowego Zamawiający sprecyzował warunek
udziału w postepowaniu dotyczący doświadczenia wykonawcy jako: „Opis sposobu dokonywania oceny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje dostawę/sprzedaż minimum 5
fabrycznie nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania do minimalnie dwóch podmiotów. Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie
dostawy.”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku.
Pytanie 2
Dotyczy: Rozdział 3 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS z dnia 22.02.2019 r. – pkt 4 –
„Oświadczenie o akceptacji warunków umowy” w zw. z Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego p.
„Formularz ofertowy” – pkt 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż oświadczenie wskazane w pkt 4 Rozdziału 3 Zapytania ofertowego dot. akceptacji warunków umowy mieści się w zakresie oświadczenia składanego przez
Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertowego, o treści: „Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego
wraz z załącznikami i uznajemy ją za wiążącą.”, wobec czego nie zachodzi konieczność składania przez
Wykonawcę odrębnego oświadczenia w w/w zakresie w celu dopuszczenia złożonej oferty jako wiążącej
w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca zaznacza, iż warunki umowy precyzyjnie określone zostały w Załączniku nr 4 do zapytania
ofertowego.
Jeżeli Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dodatkowego oświadczenia, stanowiącego odrębny
dokument potwierdzający akceptację postanowień umowy, Wykonawca prosi o uzupełnienie Zapytania
ofertowego poprzez zawarcie precyzyjnego wskazanie takiego wymogu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Precyzyjny wymóg został zawarty w rozdz. 3 zapytania ofertowego, pkt. 4, nie jest konieczne odrębne
oświadczenie. Oświadczenie o akceptacji warunków i treści zapytania wraz z wszystkimi załącznikami jest
ujęte również w formularzu ofertowym (zał.1).
Pytanie 3
Dotyczy: Rozdział 7 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS z dnia 22.02.2019 r. – pkt 5.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.04.2019 r. do
godz. 9:00.
Wnioskowane czas jest niezbędny Wykonawcy na skalkulowanie w rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej w pełni wszelkie zmiany, dotychczas wprowadzane przez Zamawiającego w zakresie specyfikacji
zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku. Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 15.04.2019 r.
do godz. 9.00.
Pytanie 4
Dotyczy: Rozdział 7 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS z dnia 22.02.2019 r. – pkt 8.
W związku z wcześniej zadanym pytaniem, dotyczącym prośby o przedłużenie terminu składania ofert,
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.04.2019 r. o godz.
9:15.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.04.2019 r. do godz. 9.15.

Pytanie 5
Dotyczy: Rozdziału 5 pkt 1 -2 Zapytania ofertowego
Uprzejmie informuję iż w zapisach Rozdziału 5 pkt 1 -2 Zapytania ofertowego zaistniała nieścisłość w
zakresie
możliwego
terminu
realizacji
zamówienia,
wynoszącego
16
miesięcy.
Przyjmując, zgodnie z przywołanymi zapisami dostarczenie pierwszej, objętej przedmiotem zamówienia,
lokomotywy w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy oraz określony, literalnym brzmieniem pkt 1
Rozdziału 5 Zapytania ofertowego, tj. „(…) a każdą kolejną w cyklu minimum jedną miesięcznie”, comiesięczny cykl dostaw każdej kolejnej, objętej przedmiotem zapytania, lokomotywy, Wykonawca ma de
facto czas realizacji zamówienia realnie ograniczony do 15 miesięcy. Wykonawca zaznacza, iż w związku
z aktualnym obciążeniem oraz przyjętym planem produkcyjnym niezbędny wymagany czas pomiędzy
dostawą lokomotyw bez spalinowego modułu dojazdowego a dostawą lokomotyw wyposażonych w taki
moduł wynosi minimum 2 miesiące.
W związku z powyższym, w celu ujednolicenia zapisów Zapytania ofertowego Wykonawca zwraca się z
prośbą o usunięcie z treści pkt 1 Rozdziału 5 zapisu „(…) a każdą kolejną w cyklu minimum jedną miesięcznie”, tj. zmianę aktualnej treści przywołanego punktu na zapis o treści: „Wykonawca jest zobowiązany do
realizacji zamówienia w terminie do 16 miesięcy od podpisania umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pierwszej lokomotywy w czasie 12 miesięcy od podpisania umowy.”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku.
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