Komunikat z dnia 25.02.2020 r.
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACHSTACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ
NA PYTANIA Z DNIA 12.02.2020 ORAZ 10.02.2020.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w
dniach 10.02.2020, 12.02.2020 r. oraz 21.02.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr
01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004), pragnie po zasięgnięciu opinii prawnej i weryfikacji
technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

Pytania z dnia 10.02.2020:
Pytanie nr 1.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 1 jak poniżej.
Na warunkach przewidzianych w Umowie, Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 4
(czterech) sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker, a Odbiorca zobowiązuje się do ich odebrania i
zapłacenia ceny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie słowne w w/w punkcie ilości sztuk urządzeń
dźwigowych typu reachstacker.
Pytanie nr 2.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 2 jak poniżej.
1. Dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker powinny spełniać wymagania przedstawione w
ofercie złożonej w zapytaniu ofertowym o numerze referencyjnym nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS
2. Urządzenia dźwigowe typu reachstacker muszą być wykonana zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, który jest integralną częścią Umowy.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1-2 będą zwane w dalszej części umowy łącznie „Urządzeniami”,
a każde z osobna „Urządzeniem”.
Ewentualnie, oprócz dodania oferty Wykonawcy jako załącznika do Umowy, prosimy o doprecyzowanie
co oznacza sformułowanie ‘schemat’ jeśli taki dokument miałby pozostać.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Załącznikami do umowy są załącznik nr
1 – schemat (tj. jednostronicowy schemat zawierajacy kluczowe informacje, rysunki urządzenia wraz
obciażeniami i wymiarami istotnymi dla planowania operacji przeładunkowych dla urządzenia w stanie bezczynności oraz w pracy w maksymalnym zasiegu i obciążeniu) i załącznik nr 2 – specyfikacja
techniczna. Dodanie definicji z ust. 3 nie wpłynie na moc wiążącą umowy, czy też zakres praw i obowiązków stron.
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Pytanie nr 3.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 3 jak poniżej.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzeń do: Radzymina (adres:______ ) lub
Warszawy Głównej Towarowej (adres: ________), lub Lasocic (adres:________), lub Buska-Zdroju
(adres: _________), lub Gdyni Portu (adres: ___________). Każde z zamówionych Urządzeń może być
dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą w terminie minimum 30 dni przed
planowanym terminem dostawy.
2.

Dostawa będzie obejmować transport Urządzeń do miejsca przeznaczenia określonego zgodnie z
ust. 1. Koszty transportu Urządzeń do miejsca dostawy oraz ich ubezpieczenia na czas transportu obciążają Dostawcę.

3.

Wyładunek Urządzeń zostanie dokonany przez Dostawcę. Miejsce wyznaczone do wyładunku każdego Urządzenia winno spełniać wszelkie warunki do dokonania tej czynności, w tym w szczególności
Zamawiający powinien zapewnić możliwość bezpiecznego wjazdu na teren przedsiębiorstwa transportu przewożącego Urządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów pkt , 2 wyraża zgodę jedynie na
modyfikacje pkt 1 jak następuje:
1.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do: Radzymina lub Warszawy Głównej Towarowej, lub Lasocic, lub Buska-Zdroju, lub Gdyni Portu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą w terminie minimum 30 dni przed planowanym terminem dostawy.
oraz dodanie pkt 3:
3.
Wyładunek Urządzeń zostanie dokonany przez Dostawcę. Miejsce wyznaczone do wyładunku
każdego Urządzenia winno spełniać wszelkie warunki do dokonania tej czynności, w tym w szczególności Zamawiający powinien zapewnić możliwość bezpiecznego wjazdu na teren przedsiębiorstwa transportu przewożącego Urządzenie.
Pytanie nr 4.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 4 jak poniżej.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia/wykonania umowy
(wytworzenia i dostarczenia Urządzeń) w terminie …………………………. od dnia podpisania umowy/zostanie uzupełnione na podstawie oferty/.
2. Dostawa będzie zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 1, zgodnie z procedurami odbiorowymi
przewidzianymi w niniejszej umowie.
3.
Za dzień wykonania umowy w całości przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego ostatniego dostarczonego każdego Urządzenia składającego się na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy.
4.
W przypadku przewidywanego opóźnienia w realizacji dostawy, Dostawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Odbiorcę, przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl , zawiadomienia o tym fakcie oraz o jego przyczynach, wskazując jednocześnie przewidywany nowy, możliwie najszybszy termin jej realizacji.
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5.
W przypadku opóźnień w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w Umowie ze strony Zamawiającego, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwało opóźnienie Zamawiajacego.
6.
W przypadku wystąpienia siły wyżej w rozumieniu § 10, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwała dana okoliczność uniemożliwiająca wykonanie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na modyfikację zapisów par.4 dodając punkt 5: „W
przypadku wystąpienia siły wyżej w rozumieniu § 10, termin wykonania umowy przez Dostawcę przesuwa się o tyle dni ile trwała dana okoliczność uniemożliwiająca wykonanie umowy” . W pozostałych
punktach nie wyraża zgody
Pytanie nr 5.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 5 jak poniżej.
1. Po wyładunku każdego z Urządzeń, Odbiorca dokona jego odbioru technicznego i końcowego .
2. Odbiór techniczny i końcowy każdego Urządzenia odbędzie się w pod adresem uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 przy udziale przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego.
3. Do Urządzeń zostaną dołączone wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego tj.:
instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja konserwacji w języku polskim, certyfikat zgodności CE
w języku polskim, skrócony opis techniczny każdego urządzenia.
4. O przygotowaniu każdego z Urządzeń do dostawy (w tym gotowości do przeprowadzenia odbioru
technicznego i końcowego) Dostawca zawiadomi Odbiorcę w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą
dostawy przez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres:
mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl.
5. Odbiorca zobowiązany jest zapewnić udział jego upoważnionych przedstawicieli przy czynności
odbioru. W przypadku braku stawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w terminie i miejscu wspólnie ustalonym przez Strony, Dostawca wstrzyma się z wydaniem Urządzenia,
wyznaczając nowy termin wydania urządzenia przypadający w terminie kolejnych 2 dni.
6. W przypadku nieprzystąpienia Odbiorcy do odbioru technicznego w okolicznościach opisanych w
ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do sporządzenia - w sposób wiążący dla obu stron - jednostronnego protokołu odbioru (w protokole uznaje się Urządzenia za przyjęte pod względem technicznym i końcowym przez Zamawiającego bez uwag).
7.
Z czynności odbioru, Strony sporządzają Protokół odbioru technicznego i końcowego.
8.
W przypadku wykrycia przez Zamawiającego w trakcie odbioru usterek technicznych, Strony wraz
z Protokołem odbioru, sporządzają oddzielną listę usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu usterek, Strony sporządzają Protokół usunięcia usterek.
9.
Zamawiający nie może odmówić odbioru Urządzenia w przypadku stwierdzenia podczas odbioru
nieistotnych usterek, nieuniemożliwiających jej eksploatację, pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę oświadczenia o terminie usunięcia tych usterek z obowiązkiem przejęcia kosztów powiązanych (wyłączenia, itd.)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sugerowane zapisy w następujących punktach:
1.
Po wyładunku każdego z Urządzeń, Odbiorca dokona jego odbioru technicznego i końcowego .
2.
Odbiór techniczny i końcowy każdego Urządzenia odbędzie się w pod adresem uzgodnionym w
trybie § 3 ust. 1 przy udziale przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego.
3.
Do Urządzeń zostaną dołączone wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego
tj.: instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja konserwacji w języku polskim, certyfikat zgodności
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CE w języku polskim, skrócony opis techniczny każdego urządzenia.Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).
7.
Po dokonaniu odbioru, Strony podpisują Protokół bezusterkowego odbioru technicznego i końcowego. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego w trakcie odbioru usterek technicznych uniemożliwiających eksploatacje urządznia, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do czasu usuniecia usterek z obowiązkiem przejęcia kosztów powiązanych (wyłączenia,
zastępstwo pracy innym urządzeniem na czas usunięcia usterek itd.). Strony sporządzają wówczas oddzielną listę usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Zamawiający nie może odmówić odbioru
końcowego urządzenia w przypadku stwierdzenia podczas odbioru nieistotnych usterek, nie uniemożliwiających jej eksploatację, pod warunkiem dostarczenia przez Dostawcę oświadczenia o terminie
usunięcia tych usterek.
Pytanie nr 6.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 6 jak poniżej.
1. Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę za dostawę 4 sztuk Urządzeń , zgodnie z warunkami przewidzianymi
Umową, na warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Cena 1 (jednego) Urządzenia wynosi ____________ (słownie: ____________) netto.
3. Całkowita cena , 4 sztuk Urządzeń wynosi ………………………..…………………… PLN/EURO netto (słownie:
……………. 00/00).
4. Do ceny netto doliczony zostanie należny podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury
(jeśli dotyczy).
5. Cena obejmuje także naniesienie szablonów, oznakowanie, malowanie. Malowanie wykonane zostanie zgodnie z dopuszczalnymi warunkami Wykonawcy, oznakowanie – zgodnie z przepisami.
6. Odbiorca zapłaci Dostawcy cenę w następujący sposób:
1/ w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Odbiorca wpłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 10 %
ceny 4 urządzeń brutto tytułem zaliczki,
2/ w terminie 30 dni od dnia dostawy danego Urządzenia, Odbiorca zapłaci pozostałe 90 % ceny
każdego Urządzenia brutto, pod warunkiem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego
danego Urządzenia bez listy usterek i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (jeśli dotyczy). W przypadku sporządzenia protokołu odbioru z listą usterek, o której mowa w § 5 ust. 8, termin zapłaty przesuwa się o tyle dni ile trwało usunięcie usterek przez Dostawcę.
(Uwaga: w związku z tym, że dostawa może być podzielona na kilka transportów w różnych terminach, obowiązek zapłaty ceny powinien powstać po dostawie każdego z urządzeń.)
7. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku: …………………………….o numerze:
…………………………………………….w terminie 30 dni od wystawienia faktury.
8. Rozliczenia, wynikające z Umowy, odbywają się poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bieżący Dostawcy.
9. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Dostawcy.
10. Koszty banku Dostawcy ponosi Dostawca, koszty banku Zamawiającego ponosi Zamawiający.
11. Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy Urządzeń , wskazanego w treści niniejszej Umowy, a
opóźnienie będzie większe niż 29 dni (dla jednego Urządzenia), Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy opóźnienie dotyczy tylko części z Urządzeń, Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie w zakresie Urządzeń, których dotyczy opóźnienie.
12. Własność każdego z Urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnej ceny danego
Urządzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
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13. Niezalenie od uiszczenia zaliczki wskazanej w ust. 6 pkt 1, na zabezpieczenie zapłaty pozostałej części
ceny 4 (czterech) Urządzeń Zamawiający złoży gwarancję bankową lub weksel własny (z poręczeniem przez ____) na kwotę odpowiadającej 90 % ceny 4 Urządzeń, wskazanej w ust. 3 (dalej: Zabezpieczenie Płatności). Do weksla własnego sporządzona zostanie deklaracja wekslowa. Zabezpieczenie Płatności zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Dostawca ma
prawo wstrzymać się z realizacją umowy do czasu otrzymania zaliczki oraz dostarczenia Zabezpieczenia Płatności. W przypadku opóźnienia z zapłatą zaliczki lub dostarczeniem Zabezpieczenia Płatności o co najmniej 14 dni, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. c.
W przypadku braku płatności ceny Urządzenia przez Zamawiającego w terminie wymagalności, Dostawca
będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia Płatności danego urządzenia – po upływie 7 dni od
terminu wymagalności zapłaty ceny danego urządzenia,
Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie sformułowań z punktu 5 powyżej.
Propozycja zmiany treści jak w punkcie 6 oraz 13 powyżej wynika z przewidywanej dużej wartości całego
zamówienia. Zapisy punktu 13 to propozycja dwóch równorzędnych rozwiązań zabezpieczenia płatności
końcowej ceny. Ewentualnie dla równowagi stron proponujemy wprowadzenie zapisów o bankowej gwarancji zwrotu zaliczki do dostarczenia przez Dostawcę w odniesieniu do 10% wartości Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego płatności (płatność 100% po
dostawie) przy czym Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów pkt 1-4 tak aby możliwa była
opcja płatności za każde urządzenie osobno po każdym z protokołów końcowych.
Zamawiający wyraża również zgodę na modyfikację pkt 11: Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu
dostawy Urządzeń , wskazanego w treści niniejszej Umowy, a opóźnienie będzie większe niż 29 dni (dla
jednego Urządzenia), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy
opóźnienie dotyczy tylko części z Urządzeń, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie w
zakresie Urządzeń, których dotyczy opóźnienie.
Zamawiający wyraża również zgodę na modyfikację pkt pkt 12: Własność każdego z Urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnej ceny danego Urządzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

Pytanie nr 7.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 7 jak poniżej.
1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone Urządzenia na okres 36 miesięcy lub 6000
mth (motogodzin) w zależności co nastąpi jako pierwsze od daty podpisania protokołu odbiorczego
dla każdego z Urządzeń osobno. Z zastrzeżeniem ust. 2-6 niniejszego paragrafu, warunki gwarancji
określa dokument gwarancyjny (dalej: Gwarancja Producenta), który zostanie dostarczony przez Dostawcę wraz z wydaniem Urządzeń,. W przypadku sprzeczności między treścią ust. 2-6 niniejszego
paragrafu a Gwarancją Producenta, pierwszeństwo ma Gwarancja Producenta.
4.
Wykonawca jest upoważniony do usunięcia zgłoszonych uszkodzeń według własnego uznania
poprzez ich naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Ponadto, Wykonawca może zatrudnić osoby
trzecie do wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia dźwigowe typu reachstacker. Okres gwarancji na wymienione uszkodzone części zaczyna się na nowo z
datą wymiany tej części.
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5.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Odpowiedź: Zamawiający może zgodzić się na zgodzić na osobny dok gwarancji producenta ale na
pewno w przypadku rozbieżności między gwarancją producenta i umową ważniejsze są zapisy umowy,
chyba że Gwarancja Producenta w tym zakresie jest bardziej korzystna dla Zamawiającego. Pkt 3 pozostałe bez zmian.
Pytanie nr 8.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 8 oraz dodanie par. 8a jak poniżej.
1. W przypadku naruszenia obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy (zwane dalej „naruszenie
umowy”) Strona ponosi odpowiedzialność, wyznaczoną w niniejszej Umowie i (lub) obowiązującym
ustawodawstwem Polskim.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy z winy Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w wysokości 0,03% wartości niedostarczonych Urządzeń za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10%
wartości netto umowy - niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, w którym
zwłoka wynosi dłużej niż 20 dni kalendarzowych od terminu określonego w Umowie; naliczenie
kary umownej następuje od dnia następnego po 20 dniu trwania zwłoki Dostawcy; zapis ten nie
obowiązuje (Zamawiający nie domaga się kary umownej), gdy miejsce ma przypadek przywołany w pkt. 4 § 8 (gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu opóźnienia w dostawie).
b. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy (ceny brutto 4 Urządzeń)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu braku dostarczenia Zabezpieczenia płatności,
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto jednego Urządzenia za każde
Urządzenie, w stosunku do którego Dostawca odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i eliminacji naruszeń, o ile nie wynika to z jej treści.
5.
6.

Dostawca jest obowiązany uiścić należną karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek bankowy w nim wskazany.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

(Uwaga: Kwestia odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu uregulowana jest już w §
6 ust. 11)
§ 8a
Odpowiedzialność Dostawcy
Dostawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody zawinione (umyślnie i nieumyślnie) i
w zakresie rzeczywistej straty (z wyłączeniem utraconych korzyści). W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 20% (dwadzieścia procent) łącznej Ceny netto 4
urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Ponadto zgodnie z uwagą w pkt 2 a)
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dokonujemy wyjaśnienia jak następuje:
„2.
Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a.
W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy z
winy Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w wysokości
0,03% wartości niedostarczonych Urządzeń za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości
netto umowy - niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, w którym zwłoka wynosi dłużej
niż 20 dni kalendarzowych od terminu określonego w Umowie; naliczenie kary umownej następuje od
dnia następnego po 20 dniu trwania zwłoki Dostawcy; w przypadku zastosowania zapisu umowy w
pkt. 4 § 8 (gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu opóźnienia w dostawie), niniejsza kara
umowna obowiązuje do momentu odstąpienia od umowy.”
Zmianie ulega również pkt 4 par8 – „W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie urządzeń typu reachstacker przekracza 29 dni Odbiorca ma prawo ODSTĄPIĆ OD UMOWY ze skutkiem natychmiastowym,
po złożeniu Dostawcy oświadczenia o ODSTĄPIENIU poprzez jego przesłanie pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres.”
Ponadto dodany zostaje § 8a- „Dostawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody zawinione (umyślnie i nieumyślnie) i w zakresie rzeczywistej straty (z wyłączeniem utraconych korzyści). W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy za szkody ogranicza się do wysokości 25%
(dwadzieścia procent) łącznej Ceny netto 4 urządzeń.”
Pytanie nr 9.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 9 jak poniżej.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności w postaci aneksu.
2. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której
konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy.
3. Odbiorca dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt.
22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.
Wykonawca powinien dostarczyć urządzenia typu reachstacker zgodnie ze standardami
wymienionymi w Opisie Technicznym (Załącznik 2) i mającymi zastosowanie na dzień złożenia oferty,
jednakże z uwzględnieniem zapisów § 5.
Zmiany w przedmiocie Umowy, które staną się konieczne po dniu złożenia oferty i które będą
spowodowane zmianami prawa, norm, standardów, aktualnym stanem techniki, infrastrukturą,
wymaganiami lub obowiązkami administracyjnymi lub będą wynikiem orzeczeń sądowych, jak
również zmian znanej Wykonawcy praktyki administracyjnej, będą zamawiane i opłacone przez
Zamawiającego pod warunkiem obustronnych uzgodnień i akceptacji oferty cenowej. Ponadto,
terminy dostawy Urządzeń , których dotykają te zmiany powinny zostać dostosowane poprzez
uwzględnienie rozsądnego czasu wymaganego dla wprowadzenia takich zmian.
Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna zmiany dotyczące przedmiotu umowy za konieczne w związku ze
wskazanymi wyżej okolicznościami, zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym drugą Stronę
na piśmie.
(Uwagi: pierwotny punkt 1 (usunięty) - postanowienie zbędne (w szczególności zmiana stawki VAT nie
wpływa na potrzebę zmiany umowy, gdyż przewidziano, że VAT zostanie doliczony wg właściwych
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stawek) pierwotny punkt 2 (usunięty) - zmiana wymienionych w tym ustępie danych nie powoduje
potrzeby zmiany umowy.)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 10.
Dla przejrzystości Umowy proponujemy zmianę zapisów par. 11 jak poniżej.
1. Zamawiający powinien na własny koszt i odpowiedzialność przekazać Wykonawcy specyfikację malowania zewnętrznego.
2. Wykonawca jako producent Urządzeń , zapewni wszelkiego rodzaju atesty, dopuszczenia czy homologacje niezbędne do ich funkcjonowania. Czynności związane z procedurą pierwszego dopuszczenia
dostarczonych Zamawiającemu Urządzeń do eksploatacji przed Urzędem Dozoru Technicznego obciążają Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie stosunki prawne, wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym te związane z
rzeczywistością, zawarciem, zmianami, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, interpretacją
jej postanowień, określeniem skutków nieważności lub naruszenia Umowy, są regulowane przez niniejszą Umowę oraz odpowiednimi normami obowiązującego ustawodawstwa i mające zastosowanie do takich prawnych praktyk biznesowych w oparciu o zasady uczciwości, słuszności i sprawiedliwości.
5. Po podpisaniu niniejszej Umowy, wszystkie wcześniejsze negocjacje, korespondencja, umowy przedwstępne, protokoły z planowania oraz jakiekolwiek inne uzgodnienia ustne lub pisemne między Stronami w sprawach, które w ten czy w inny sposób związane z niniejszą Umową będą nieważne, ale
mogą być rozpatrywane przy interpretacji warunków niniejszej Umowy.
6. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych, zawartych w niniejszej Umowie
oraz zobowiązują się powiadomić na piśmie drugą Stronę o ich zmianie, w przypadku niepowiadomienia ponoszą ryzyko powstania, związanych z tym, skutków niepożądanych.
7. Dodatkowe Aneksy i załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej część integralną i posiadają moc
prawną, jeżeli są sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Strony i opatrzone ich pieczęciami.
8. Niniejsza Umowa sporządzona z pełną świadomością Stron o jej warunkach i terminologii w dwóch
egzemplarzach, z których każdy posiada jednakową moc prawną - po jednym dla każdej ze Stron.
9. Strony informują siebie nawzajem o zmianie danych bankowych, adresie prawnym lub faktycznym,
jak również przekazują inne informacje, które są określone w umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie tych zmian.
10. Dokumenty wysyłane e-mailem (jako załącznik) pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 12, podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli Stron i opatrzone ich pieczęciami, posiadają moc prawną. Oryginały należy złożyć w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty ich podpisania.
11. Spory powstałe w związku z Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
strony powodowej .
12. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących Umowy:
ze
strony
Odbiorcy
–
Mieczysław
Sędzikowski
,
+48502854036,
mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl (imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
- ze strony Dostawcy – …………, …………….., ……………………. (imię, nazwisko, nr tel., e-mail)
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Zmiana osób wskazanych w niniejszym ustępie lub ich danych wymaga powiadomienia drugiej strony w formie wiadomości e-mail. Zmiana osób lub ich danych nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.
13. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w
szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
(Uwagi:
pierwotny punkt 3 (usunięty):
Umowa w żadnym miejscu nie przewiduje możliwości jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia;
O wypowiedzeniu można mówić przy zobowiązaniach o charakterze ciągłym (np. najem); w przypadku
umowy dostawy (sprzedaży) możliwe jest zastrzeżenie odstąpienia;
Przesłanką odstąpienia dla Zamawiającego jest opóźnienie; niesetety nie możemy wyrazić zgody na
dopuszczenie innych przypadków, w tym w szczególności obowiązków jednoznacznie nie zdefiniowanych; Umowa nie przewiduje takiej instytucji jak „zawieszenie”;
Punkt 3a: przesłanki niedopuszczalne prawem (art. 83 ustawy Prawo upadłościowe) ).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytania dotyczące specyfikacji technicznej
Pytanie nr 11.
System nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS – prosimy uprzejmie o wskazanie
na jaki czas po dostawie Urządzeń ma być udzielona Odbiorcy licencja na użytkowania i dostęp do systemu. Możemy zaproponować nominalny okres 36 miesięcy (jak okres trwania gwarancji). Każdy kolejny
rok dostępu jest płatny dla każdego urządzenia osobno.
Odpowiedź: Licencja na system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS wraz
udzieleniem Odbiorcy licencji na użytkowanie i dostęp do systemu ma być udzielona przez okres obowiązywania gwarancji
Pytanie nr 12.
Kamera – ze względów technologicznych lepszym rozwiązaniem jest montaż kamery na szczycie części
wysuwnej masztu. Przykładowy szkic poniżej:
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Pr
Prosimy o akceptację takiego rozwiązania. Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy Urządzeniami
proponujemy montaż dodatkowej kamery cofania umieszczonej w tylnej przeciwwadze każdego z Urządzeń. Obraz byłby łączony na jednym kolorowym monitorze w kabinie z obrazem z kamery na szczycie
masztu jak powyżej.
Odpowiedź: Zamawiający po konsultacji technicznej dopuszcza możliwość wskazanego rozwiązania
jako rozwiązanie lepsze lub równoważne.
Inne pytania
Pytanie nr 13.
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów – prosimy o wyjaśnienie jakie
dokumenty mają być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Odpowiedź: Cała dokumentacja winna być dostarczona w języku polskim, a w przypadku tłumaczenia z
języka obcego tłumaczenie na język polski winno być uznawane przez producenta jako równoprawne
w odniesieniu do dokumentacji w języku innym niż język polski.
Pytanie z dnia 12.02.2020:
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Czy szacunkowa wartość zamówienia 1861391,07 PLN netto odnosi się do jednej sztuki czy do calosci
zamowienia?
Odpowiedź: Wskazana szacunkowa kwota odnosi się do jednej sztuki urządzenia.
Pytanie z dnia 12.02.2020:
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie listy udokumentowanych dostaw wykonanych bezpośrednio
przez producenta, nie zaś przez podmiot składający ofertę?
Odpowiedź: Oferent/Wykonawca powinien udokumentować dostawy wykonane przez siebie, a nie
przez podmiot trzeci. Zapytanie dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 17.03.2020
Plik do pobrania
Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 25.02.2020
Załącznik nr 4 - Wzór umowy z dnia 25.02.2020
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