
 
 

Komunikat z dnia 20.09.2019 r. 

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTE-

MOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE PO-

TENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.09.2019 

 

Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zama-

wiającego w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 

02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosys-

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

nych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następują-

cych odpowiedzi na zadane pytania.  

 

Pytania z dnia 09.09.2019 wraz z odpowiedziami :  

Nr. Referencja Treść zapytania  Odpowiedź 

1 
Zapytanie ofer-
towe, Rozdział 

7. Pkt 5 

W celu przygotowania jak najlepszej ekonomicznie oferty, Oferent  
zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu 

zadawania pytań do dnia 03.10.2019. 

Zamawiający wyraża 
zgodę na przesunięcie 

terminu składania ofert 
do 03.10.2019. 

 

Pytania z dnia 16.09.2019 wraz z odpowiedziami :  

Nr. Referencja Treść Odpowiedź 

1 
Zapytanie ofer-

towe 
System zasilania - DC 3KV, AC 25 KV 50 Hz AC 15KV 16,7 HZ 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy zapytania oferto-

wego, Rozdział 2 

2 
Zapytanie ofer-

towe 
Wózki spełniające wymagania UIC są obowiązkowe lub możemy dodać 

własny projekt, aby pasował do punktów technicznych również zgodnie z 
indyjskimi standardami kolejowymi 

Zamawiający oczekuje 
wyłącznie wózków zgod-

nych z UIC 

3 
Zapytanie ofer-

towe Siła pociągowa - 300 kn jest zbyt wysoka do obciążenia odpowiedniego 
Zamawiający podtrzymuje 

zapisy zapytania oferto-
wego w tym zakresie.  

4 

Zapytanie ofer-
towe 

Jakiej prędkości Loco potrzebujesz? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy zapytania oferto-

wego. Zapytanie nie 
wskazuje konkretnie wy-
maganej prędkości,  lo-
komotywa musi odpo-

wiadać przepisom stoso-
wanym w Europie 

5 
Zapytanie ofer-

towe Jaka jest masa całego ładunku do holowania? 
Zamawiający wskazuje to 
wymaganie w zapytaniu 

ofertowym 



 
 

 

6.  

Zapytanie ofer-
towe 

Jaka jest masa wagonu z ładunkiem i bez ładunku? 

Zamawiający wskazuje to 
wymaganie w zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający 
nie określa tego wymaga-

nia w zapytaniu oferto-
wym, masa wagonu nie 

dookreślona.  
 

7. 

Zapytanie ofer-
towe 

Jaki jest typ wagonu?  

Zamawiający wskazuje to 
wymaganie w zapytaniu 
ofertowym. Wagon plat-
forma. Szczegóły wyma-
gań w zapytaniu oferto-

wym.  

8. 

Zapytanie ofer-
towe 

Maksymalna waga lokomotywy wynosi 90 ton, tylko wygląda na to, że 
nie ma żadnych krzywych i gradientów? Jeśli tak, proszę podać krzywe i 

gradient ścieżki? 

Zamawiający wskazuje to 
wymaganie w zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający 
nie dookreśla bardziej 

precyzyjnie tych kwestii w 
zapytaniu ofertowym.  

 

 

Pytania z dnia 19.09.2019 wraz z odpowiedziami :  

Nr. Referencja Treść zapytania  Odpowiedź 

1 

Umowa § 10 ust. 
6 

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści paragrafu, ponieważ Izby Han-
dlowe, istniejące obecnie na zasadach dobrowolności, nie odpowiadają 
za zaświadczanie wystąpienia okoliczności siły wyższej. Co do zasady, nie 
wchodzi to też w kompetencje organów władzy publicznej. Prosimy o 
następujące dopasowanie: "Okoliczności siły wyższej muszą zostać po-
twierdzone odpowiednim dowodem", jako że w różnych przypadkach siły 
wyższej można zastosować różne jej potwierdzenia.  

Zgoda na dopasowa-
nie:"Okoliczności siły wyż-
szej muszą zostać potwier-
dzone odpowiednim do-
wodem" 

2 
Załącznik 1 Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że w przypadku zmiany kwoty po-

datku VAT odpowiednie wartości brutto można skorygować analogicznie 
do §6.3 Umowy. 

Brak zgody 

3 

Umowa §8.2 a)  Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że ograniczenie wysokości kar 
umownych do 10% wartości netto umowy, wskazane w § 8 ust 2 lit. a) 
ma zastosowanie do wszystkich kar umownych przewidzianych w umo-
wie. Obecne brzmienie stwarza wątpliwości w tym zakresie. W związku z 
tym, prosimy o dopisanie w § 8 dodatkowego ustępu w brzmieniu: 

Ograniczenie wysokości kar 
umownych do 10% warto-
ści netto umowy, wskazane 
w § 8 ust 2 lit. a) ma zasto-
sowanie do  kar umownych 
przewidzianych w umowie 
w zakresie opóżnienia 
dostawy. 



 
 

4 

Umowa §7.3 Prosimy uprzejmie o dopasowanie postanowień §7.3 w następujący 
sposób:  
W przypadku zdarzenia podlegającego gwarancji zgodnie z §7, koszty 
transportu Lokomotywy  do warsztatu na terenie Polski pokrywa całko-
wicie  Zamawiający. Jeśli zdarzenie podlegające gwarancji powstaje poza 
granicami Polski, Zamawiający ponosi koszty transportu do 400 km. Jeśli 
odległość od miejsca zdarzenia do warsztatu jest większa niż 400 km, 
koszt transportu pokrywa całkowicie Wykonawca. 

Zgoda - §7.3 W przypadku 
zdarzenia podlegającego 
gwarancji zgodnie z §7, 
koszty transportu Lokomo-
tywy  do warsztatu na 
terenie Polski pokrywa 
całkowicie  Zamawiający. 
Jeśli zdarzenie podlegające 
gwarancji powstaje poza 
granicami Polski, Zamawia-
jący ponosi koszty trans-
portu do 400 km. Jeśli 
odległość od miejsca zda-
rzenia do warsztatu jest 
większa niż 400 km, koszt 
transportu pokrywa cał-
kowicie Wykonawca. 

5 

Umowa §7, ust 3 Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób: 
Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób: 
1. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-
mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego 
części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia lokomotywy w od-
powiednim depo lub w terminie 2 dni od dnia udostępnienia lokomoty-
wy w odpowiednim depo poinformuje Odbiorcę o braku możliwości 
skorzystania z gwarancji. Jeżeli po zakończeniu naprawy wady zostanie 
ustalone, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę zgłoszoną 
przez Odbiorcę lub że nie ma wady, Dostawca ma prawo do odszkodo-
wania zwyczajowo występującego na rynku za poniesione wydatki. 
W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego 7 dniowego okresu, 
od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z usuwaniem 
wad zgodnie z §7, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 
800 Euro za każdy zakończony dzień. Począwszy od 31 dnia wyłączenia 
Lokomotywy z eksploatacji  w związku z usuwaniem wad, kara umowna 
wynosi 1600 Euro za każdy zakończony dzień. Wyżej wymienione kary 
umowne są ograniczone do maksymalnie do 3,8% wartości netto Loko-
motywy.  
Począwszy od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z 
usuwaniem wad zgodnie z §7, okres gwarancji udzielony przez Wyko-
nawcę jest automatycznie przedłużany o czas trwania wyłączenia Loko-
motywy z eksploatacji. 

Zgoda zamawiającego. 

6 

Umowa, § 11 Wykonawca prosi o włączenie klauzuli poufności. Sformułowanie może 
wyglądać następująco: 
"O ile w niniejszej Umowie nie uregulowano jednoznacznie inaczej, Stro-
na otrzymujące bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strona 
nie może ujawniać osobom trzecim żadnych dokumentów, koresponden-
cji, wiedzy fachowej, danych lub innych informacji udostępnionych przez 
drugą Stronę (zwanych dalej "informacjami") i będą wykorzystywać te 
informacje wyłącznie do celów autoryzowanych przez drugą Stronę. 
Przekazanie dokumentacji osobom trzecim jest możliwe wraz z przekaza-

Zgoda zamawiającego. 



 
 

niem lokomotywy w niezbędnych przypadkach i pod warunkiem, że stro-
na trzecia zobowiąże się do zachowania tajemnicy. 
Zapisy o zachowaniu poufności nie ograniczają prawa Strony do stoso-
wania lub ujawniania informacji, które były znane Stronie przed ich 
otrzymaniem bez obowiązku zachowania tajemnicy. Powyższe dotyczy 
także sytuacji, gdy są one wymagane w związku z toczącym się postępo-
waniem sądowym lub gdy uprawnione do żądania takiej informacji są 
organy i służby państwowe.  
Postanowienia dotyczące poufności nie obejmują treści zaproszenia do 
składania ofert, formularza ofertowego i innych dokumentów, które 
należy podać do wiadomości publicznej ze względu na publiczne finan-
sowanie. Dotyczy to dokumentów, które powstają po podpisaniu Umo-
wy." 

7 

Umowa §5, ust. 
5 i 6 

Dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi ponownie o wyja-
śnienie, że w przypadkach określonych w §5.6, gdy protokół odbioru 
końcowego jest podpisany jednostronnie przez Wykonawcę, będzie on 
stanowił podstawę do wystawienia faktury w rozumieniu §6.6. 

Zapis umowy nie wymaga 
zmian z uwagi na to, że 
odbiór o jakim mowa, 
który skończy się ddbio-
rem lokomotywy uznawa-
ny jest jako odbiór bezu-
sterkowy. Tym samym 
protokół odbioru nie jest 
fizycznie podpisywany 
przez strony. W konse-
kwencji zapis ten - w przy-
padku tego rodzaju odbio-
ru należy interpretować w 
ten sposób, że dokonanie 
bezusterkowego odbioru 
lokomotywy będzie sta-
nowiło podsatwę do wy-
tawienia faktury przez 
wykonawcę 

8 

Umowa §6, ust 
11 

W odniesieniu do § 6.11 Wykonawca zakłada, że prawo do odstąpienia 
od umowy i jego przesłanki są opisane w § 11. Dlatego dla pewności pod 
kątem prawnym Wykonawca prosi o następujące wyjaśnienie: „Jeżeli 
Dostawca nie wykona Umowy w sposób określony w jej treści, a w szcze-
gólności nie dotrzyma terminu dostawy lokomotywy wskazanego w tre-
ści niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgod-
nie z postanowieniami  § 11 ust. 3 lit. d) oraz e).” 

Zamawiający wyraża zgo-
dę.  

9 

Umowa §7, ust 5 W celu złożenia najbardziej ekonomicznej oferty prosimy o wyelimino-
wanie trudnego do wyceny ryzyka wynikającego ze stosowania przepi-
sów o rękojmi. Wskazujemy, że przepisy o rękojmi są w pierwszej kolej-
ności przystosowane do sprzedaży konsumenckiej i nie przystają wprost 
do transakcji takich, jak ta, która jest przedmiotem niniejszego postępo-
wania. 
 
W szczególności, przepisy o rękojmi przewidują możliwość łatwego od-
stąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia dodatkowego od-
szkodowania. Na tą chwilę nasza oferta i nie uwzględnia ryzyka związa-
nego z powyższym i jest przygotowana przy założeniu, że Wykonawca 

Zgoda na nadanie § 7 ust. 
5 treści: „Wyłącza się moż-
liwość odstąpienia od 
umowy, obniżenia ceny i 
dochodzenia odszkodowa-
nia na podstawie przepi-
sów o rękojmi.” 



 
 

będzie obowiązany do usunięcia ew. wad w ramach gwarancji jakości, 
poprzez naprawę lub wymianę odpowiednich komponentów. 
 
W związku z powyższym ponownie prosimy o wskazanie, że udzielona 
gwarancja zastępuje rękojmię, poprzez wykreślenie obecnego ust. 5 w § 
7 oraz o zastąpienie go brzmieniem: 
„W związku z udzieleniem gwarancji jakości, wyłącza się stosowanie 
przepisów o rękojmi.” 
 
Ewentualnie, jako drugie, mniej pożądane rozwiązanie, prosimy o nada-
nie § 7 ust. 5 treści: „Wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy, obni-
żenia ceny i dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o rę-
kojmi.” 

10 

Umowa §7, ust. 
4 

Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego para-
grafu. 
 
Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego para-
grafu. 
Wykonawca wnosi o dalsze doprecyzowanie w tekście w następujący 
sposób:  "W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca 
może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot 
umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z 
powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny 
wadliwej części. W pierwszym przypadku Lokomotywa zostanie zwróco-
na Wykonawcy, a Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy 
pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji 
w czasie, w którym lokomotywa była używana. Stopień zużycia oraz 
koszty amortyzacji zostaną określone przez wyznaczonego przez Zama-
wiającego i zaakceptowanego przez Wykonawcę biegłego rzeczoznawcę. 

Zgoda na  "W razie braku 
możliwości wymiany lub 
naprawy, Odbiorca może 
żądać od Dostawcy zwrotu 
ceny zapłaconej za wadli-
wy przedmiot umowy, 
jeżeli działanie przedmiotu 
umowy jest trwale niemoż-
liwe z powodu wady. W 
przeciwnym razie Zama-
wiający może zażądać ceny 
wadliwej części. W pierw-
szym przypadku Lokomo-
tywa zostanie zwrócona 
Wykonawcy, a Zamawiają-
cemu zostanie zwrócona 
cena lokomotywy po-
mniejszona o kwoty od-
powiadające normalnemu 
zużyciu i amortyzacji w 
czasie, w którym lokomo-
tywa była używana. Sto-
pień zużycia oraz koszty 
amortyzacji zostaną okre-
ślone przez wyznaczonego 
przez Zamawiającego i 
zaakceptowanego przez 
Wykonawcę biegłego rze-
czoznawcę." 

11 

Umowa §8, ust. 
1 i 6 

Wykonawca ponowie pilnie prosi o wyjaśnienie, że w przypadku, w któ-
rym Strony zgodziły się na karę umowną, nie można żądać odszkodowa-
nia poza karą umowną. Prosimy o zastąpienie obecnego § 8 ust. 6 
brzmieniem: „Wyklucza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego 
lub wykraczającego poza kary umowne”, lub o wykreślenie tego zapisu w 
całości. 

Zamawiający wyraża zgo-
dę. 



 
 

12 

Umowa § 10, 
ust. 5 

Wykonawca ponownie pilnie prosi o usunięcie tego postanowienia. Usu-
nięcie go chroni obie Strony w przypadku wystąpienia siły wyższej.  

Zamawiający wyraża zgo-
dę. Zgoda na usunięcie ust. 
5 w par. 10 umowy. 

13 

Umowa, § 11 Wykonawca dziękuje za zaakceptowanie dodatkowych postanowień. Czy 
Zamawiający może w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe posta-
nowienie: 
 
"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, 
w tym z tytułu wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej Umowy 
oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 40% wynagrodzenia 
netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 40% nie ma zasto-
sowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu 
ceny zgodnie z § 7 ust. 4.  
 
Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzial-
ności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowią-
zujące przepisy prawa.” 
 
Wykonawca potrzebuje tych zapisów, aby móc złożyć jak najbardziej 
ekonomiczną ofertę . 

Zgoda na dopisanie dodat-
kowego postanowienia w 
§ 11 wprowadzić następu-
jące dodatkowe postano-
wienie: "Całkowita odpo-
wiedzialność Wykonawcy 
w związku z niniejszą 
Umową, w tym z tytułu 
wszelkich kar umownych 
wynikających z niniejszej 
Umowy oraz odszkodowa-
nia ograniczona jest do 
wysokości 40% wynagro-
dzenia netto z Umowy. 
Jednakże ograniczenie w 
wysokości 40% nie ma 
zastosowania do kosztów 
usunięcia wady przez Wy-
konawcę oraz do zwrotu 
ceny zgodnie z § 7 ust. 4. 
Ograniczenia odpowie-
dzialności, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, nie 
mają zastosowania do 
szkód na osobie. Ograni-
czenia odpowiedzialności 
mają zastosowanie tylko w 
granicach dopuszczonych 
przez obowiązujące prze-
pisy prawa.” 

 

Zmiana terminu składania ofert: 

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści 

zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związ-

ku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Inter-

modal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 03.10.2019 roku do godz. 9.00 i 



 
 

tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 03.10.2019 roku 

o godz. 9.15.  

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności.  

 

 


