
Wygenerowano: 2021-08-06 12:08 Strona 1 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz…

Ogłoszenie

Numer

2021-1180-57340

Id

57340

Powstaje w kontekście projektu

POIS.03.02.00-00-0031/18 - „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu 
terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu”

Tytuł

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 
i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz 
zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu.”

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:

1.�Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku 
VAT).
2.�Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy 
zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
między Stronami. 
3.�Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności 
w postaci aneksu.
4.�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, 
powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
5.�Zamawiający 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.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-07-02
1. Zapytanie ofertowe - format pdf.
2. Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - wzór
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenia
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenia o dokumentach.
6. Załącznik nr 4 - Deklaracja pochodzenia środka trwałego
7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2021-07-28
1. Komunikat 1 - Odpowiedź na pytania
2. omunikat 1 - Zapytanie ofertowe 28.07.2021 - pdf
3. Komunikat 1 - Zapytanie ofertowe 28.07.2021 - wersja edytowalna
4. Komunikat 1 - Zal._nr_5___UMOWA_lokomotywa_man..pdf
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-06
1. Komunikat nr 2 z dnia 06.08.2021
2. Komunikat nr 2 - Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-02

Data ostatniej zmiany

2021-08-06

Termin składania ofert

2021-08-24 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Laude Smart Intermodal S.A. 
Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP: 9562224293
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Osoby do kontaktu

Kinga  Adamska-Dąbrowska
tel.: +48 512 225 345
e-mail: kinga.adamska@laude.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa 1 sztuki zmodernizowanej lokomotywy manewrowej

Budżet części 1

3690000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1.�Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki zmodernizowanej lokomotywy 
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manewrowej.
2.�Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był 
produktem nowym lub używanym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania 
ofertowego.
3.�W przypadku zakupu i dostawy lokomotywy używanej (używanego środka trwałego) 
Wykonawca/dostawca zobligowany jest do:
a) Wystawienia deklaracji określającej jego pochodzenie,
b) Potwierdzenia w deklaracji, że dany środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był w 
okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w 
ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) Potwierdzenia w deklaracji, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego 
wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Stosowne deklaracje powinny stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w deklaracje powinny zostać 
złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
4.�Dostarczona lokomotywa  ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali 
przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
5.�Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne 
wymagania:

Specyfikacja techniczna:

Zamawiający wymaga dostarczenia lokomotywy o następujących minimalnych parametrach i 
wyposa-żeniu:
 
a)�zmodernizowana spalinowa lokomotywa manewrowa na bazie lokomotywy typu SM 42 lub 
podobnej:
- silnik spalinowy z normą spalin min Stage III A (norma emisji spalin wg Dyrektywy 97/68/WE)
- hamulec pneumatyczny
- centralka przeciwpożarowa
- układ przeciw poślizgowy
- kabina maszynisty spełniająca normy bezpieczeństwa pracy i ergonomii
- rozstaw toru 1435 mm
- prędkość maksymalna eksploatacyjna 90 km/h
- moc znamionowa – min. 700 Kw
- sterowanie radiowe 
- radio GSMR zgodne z obowiązującymi przepisami
- malowanie lub oklejenie w barwy Zamawiającego

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:
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Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczoną 
lokomo-tywą wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, w szczególności 
dokumentów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. 
w sprawie ogól-nych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych:
- ogólne rysunki lokomotyw oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć;
- zatwierdzona Dokumentacja Systemu Utrzymania;  
- dokumentacja techniczno-ruchowa oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru; 
- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na lokomotywę;
- świadectwo typu lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu lokomotywy w Polsce;
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na prawidłową bieżącą eksploatację, tj:
•�raport z nadania numeru EVN, w tym odniesienie wpisu do NVR;
•�instrukcja obsługi dla maszynisty;
•�świadectwo ukończenia modernizacji;
•�deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego;
•�dokumenty potwierdzające legalizację zbiorników sprężonego powietrza;
•�Protokoły pomiarów zestawów kołowych (dokumenty z produkcji przewidziane w dokumentacji).

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do 
wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na 
język polski (jeśli dotyczy).

6.�Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne 
wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych 
technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. 
Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 
Zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczy zarówno równoważności znaków towarowych, 
norm oraz rozwiązań funkcjonalnych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona.
7.�Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania lokomotywy naklejką informacyjną 
umieszczoną po obu stronach lokomotywy opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną 
z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat. 
8.�Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego 
na warunkach określonych w umowie na terminalu kolejowym na stacji kolejowej Zamość – 
Bortatycze.

Okres gwarancji
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24  miesiące 

Kody CPV

34611000-3 Lokomotywy

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

Zamość

Gmina

Zamość

Miejscowość

Zamość

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Szczegółowy opis Warunku znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
1) Sytuacja podmiotowa:
Warunek: 
W postępowaniu może wziąć udział podmiot, wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia 
do z udziału w postępowaniu. 
Opis sposobu dokonywania oceny:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zamawiający żąda:
a.�jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b.�jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
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jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c.�Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 
dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed 
notariuszem. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Szczegółowy opis warunków znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Warunek:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w 
formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
3) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
��Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4 
Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – lokomotywą. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na 
etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie 
oświadczenie. 
��Deklarację pochodzenia środka trwałego, jeżeli Wykonawca zamierza dostarczyć używany środek 
trwały. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. W przypadku deklaracji 
dostarczenia używanego środka trwałego Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na 
etapie oceny ofert. Jeśli dotyczy, dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające 
takie oświadczenie. 
��Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie 
na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie 
oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
��Wskazania w ofercie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od podpisania umowy. Termin podany w miesiącach należy wskazać w formularzu oferty. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych 
przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale.  Ocena 
w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w płnej treści zapytania ofertowego.
Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
��Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z 
zawartymi w nim oświadczeniami,
��Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania 
ofertowego,
��Jeśli dotyczy Załącznik nr  4 do Zapytania ofertowego – Deklarację pochodzenia środka trwałego. 
��dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
��oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 
Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – lokomotywą. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3,
��pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie 
wynika z dokumentu rejestrowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom 
powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór 
oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.oferowana cena (80%)
Waga - 80%
Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2.termin realizacji zamówienia (20%)
Waga - 20%
Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2021-08-06 - data opublikowania

-> 2021-08-24 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-08 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


