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Komunikat z dnia 27.08.2020 r.  

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH 

NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 

02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 26.08.2020 ORAZ 27.08.2020.  

 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w 

dniu 26.08.2020  oraz 27.08.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS 

pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Za-

mość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i 

wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” 

(POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zada-

nych pytań w sposób następujący: 

  

Pytania z dnia 26.08.2020 

Pytanie nr 1. – Zwracamy się z prośbą o udostepnienie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót 

(projektów budowlanych, wykonawczych, itp.) 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby potencjalnego oferenta, jednakże pragnie wskazać 

również, iż Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny 

z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót. Załączony do postępowania przed-

miar robót wskazuje szczegółowy zakres prac do wykonania. Ponadto Zamawiający zaleca, aby przed 

złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji. 

 

Pytanie nr 2 – Czy zamawiający uzna warunek ujęty w Rozdziale 3 pkt 3 za spełniony, jeśli Oferent wy-

każe, że wykonał roboty dotyczące modernizacji torów i rozjazdów na bocznicy kolejowej dla jednego 

podmiotu oraz roboty wielobranżowe (w tym branże torową, podtorową, elektroenergetyczną, dro-

gową) dla drugiego podmiotu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek ujęty w Rozdziale 3 pkt 3 za spełniony. Jednocześnie pragnie 

uspójnić zapis zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 4.  
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Zapytanie ofertowe w przedmiotowym punkcie przyjmuje następującą treść: 

„Doświadczenie wykonawcy: 

Warunek: 

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji 

robót budowlanych. 

Opis sposobu dokonywania oceny: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (udokumentuje) 1 robotę budowla-

ną. Wskazany powyżej warunek weryfikowany będzie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczę-

cia postępowania dla minimalnie jednego podmiotu. Ocena spełnienia kryterium nastąpi na podstawie 

załączonych referencji od podmiotu (odbiorcy dostaw), potwierdzających prawidłowe wykonanie wyka-

zanych rodzajów robót budowlanych.  

Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik 

nr 4 do Zapytania ofertowego.” 

 

Załącznik nr 4 w części oświadczenia punkt 2 przyjmuje następującą treść: 

 

„2. Wykonaliśmy minimum 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania dla minimalnie jednego podmiotu:” 

 

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuszcza, by na potwierdzenie warunku ujętego w Rozdziale 3 pkt 3 

Oferent przedstawił protokoły końcowe robót? 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do pytania Oferenta i dopuszcza również inne niż referencje do-

kumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie wykazanych rodzajów robót budowlanych. W zakresie 

tym Zamawiający dokonał uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego.  

 

Pytanie nr 4 – Czy punkt 5 Załącznika nr 4 dotyczy powierzenia wykonania części zamówienia podwy-

konawcom oraz czy należy podać konkretnych podwykonawców dla poszczególnych elementów za-

mówienia. 
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Odpowiedź: Zamawiający pragnie potwierdzić, iż punkt 5 Załącznika nr 4 dotyczy powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom. Ponadto chcemy wskazać, iż na etapie złożenia oferty należy wska-

zać zarówno zakres powierzonych prac jak i konkretnego podwykonawcę.  

 

Pytania z dnia 27.08.2020 

Pytanie nr 1 - Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na przedmiotowe postępowanie. Jej 

brak uniemożliwia złożenie oferty. W związku z powyższym, prosimy również o przesunięcie terminu 

złożenia oferty o okres równy upływowi dni od dnia ogłoszenia postępowania do dnia udostępnienia 

dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby potencjalnego oferenta, jednakże pragnie wskazać 

również, iż Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny 

z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót. Załączony do postępowania przed-

miar robót wskazuje szczegółowy zakres prac do wykonania. Ponadto Zamawiający zaleca, aby przed 

złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji. W związku z powyższym 

Zamawiający nie widzi zasadności do przesunięcia terminu złożenia oferty. 

 

Plik do pobrania 

Zapytanie ofertowe – wersja z dnia 27.08.2020 

Załącznik nr 4 – wersja z dnia 27.08.2020 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Witczak 

Prezes Zarządu 


