Dąbrowa Górnicza, dnia 26.02.2021
Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0438/2021
z dnia 19.02.2021.

W
z

związku
DDP

z

wszczętym

INCOTERMS

postępowaniem

2020),

nadzoru

nad

w

zakresie

instalacją,

zaprojektowania, dostawy (zgodnie
uruchomienia i rozruchu instalacji

główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza, realizowanego w ramach projektu
„Niezawodne i trwałe w eksploatacji, nowoczesne szyny kolejowe o długości 120 m,
charakteryzujące się wysokimi właściwościami mechanicznymi, dużą odpornością na pękanie oraz
zmodyfikowaną mikrostrukturą materiału w wyniku modernizacji procesu chłodzenia po
walcowaniu" (nr projektu POIR.01.01.01-00-0438/17), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa" niniejszym informujemy o zmianach treści polskojęzycznej wersji zapytania
ofertowego nr 1/0438/2021 (Wersja anglojęzyczna nie ulega zmianie), Zmianie ulegają
zapisy:
Hartowania

•

zapis w pkt III zapytania ofertowego dotyczący wymaganego terminu odesłania
oświadczenia o zachowaniu poufności
warunkującego przekazanie pełnego opisu
przedmiotu zamówienia. Obecny termin możliwości odesłania oświadczenia o poufności
określony na dzień 1 marca 2021 zostaje wydłużony do dnia 5 marca 2021.

•

zapis
w
pkt
III
zapytania
ofertowego
dotyczący
miejsca
wskazania
w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 zapytania ofertowego, parametrów
gwarantowanych co do których zastosowanie będzie miała "Klauzula naprawienia
i usunięcia" - zmiana dotyczy uprzednio wskazanych punktów 2.4, 2.5 oraz 3.2.5 gdzie
winny być wskazane punkty 2.3, 2.4 oraz 3.2.5

•

zapis przypisany do liczby porządkowej 6 tabeli będącej częścią punktu IV.2 niniejszego
zapytania ofertowego dotyczącej Wykazu kryteriów dopuszczających do kolejnego
etapu oceny ofert oraz przypisany do liczby porządkowej 6 tabeli w załączniku nr 1b do
zapytania ofertowego nr 1/0438/2021 stanowiącym techniczny formularz ofertowy. Zmiana
dotyczy opisu wskazania załącznika stanowiącego Harmonogram - wskazano załącznik nr 8
do niniejszego zapytania ofertowego gdzie winien być wskazany załącznik nr 6 do Cenowego
Formularza Ofertowego.

•

zapis przypisany do liczby porządkowej 29 tabeli będącej częścią punktu IV.2 niniejszego
zapytania ofertowego dotyczącej Wykazu kryteriów dopuszczających do kolejnego
etapu
oceny
ofert
oraz
przypisany
do
liczby
porządkowej
29
tabeli
w załączniku nr 1b do zapytania ofertowego nr 1/0438/2021 (techniczny formularz
ofertowy). Zmiana dotyczy opisu wskazania załącznika stanowiącego Harmonogram wskazano załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego gdzie winien być wskazany
załącznik nr 6 do Cenowego Formularza Ofertowego.

•

zapisy wskazujące w załącznikach i opisach załączników datę zapytania ofertowego nr
1/0438/2021. Zmianie ulega omyłkowo wskazana w opisie załączników i spisie załączników
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data zapytania ofertowego z 17.02.2021 na właściwą 19.02.2021. Zmiana następuje
w opisach następujących dokumentów i list załączników:
ZAŁĄCZNIK NR 1a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 1b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 6 DO CENOWEGO FORMULARZA OFERTOWEGO
Oraz:

W opisach listy "ZAŁĄCZNIKI" do zapytania ofertowego nr 1/0438/2021 - pkt X zapytania
ofertowego
W opisach listy "ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY" będącej elementem Cenowego Formularza
Ofertowego - ZAŁĄCZNIK NR 1a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021.
Wobec wprowadzonej
ofertowego:

1.)

zmiany,

modyfikacji

ulegają

następujące

zapisy

zapytania

W PKT. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z PODANIEM
KODÓW CPV) - Obecne brzmienie zmienianych zapisów:
• W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu
zamówienia nastąpi
po odesłaniu przez Oferenta w terminie do 1 marca 2021
podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisana/e przez osoby ze
strony Oferenta upoważnione do tego w dokumencie rejestrowym bądź
udzielonym pełnomocnictwie.
•

W wypadku niedotrzymania parametrów gwarantowanych wskazanych w punktach 2.4,
2.5 oraz 3.2.5 w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego zastosowanie będzie miała " klauzula naprawienia i usunięcia"

PKT. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z PODANIEM
KODÓW CPV) - Nowe brzmienie zmienianych zapisów:
• W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu
zamówienia nastąpi
po odesłaniu przez Oferenta w terminie do 5 marca 2021
podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisana/e przez osoby ze
strony Oferenta upoważnione do tego w dokumencie rejestrowym bądź
udzielonym pełnomocnictwie.
•

W wypadku niedotrzymania parametrów gwarantowanych wskazanych w punktach 2.3,
2.4 oraz 3.2.5 w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 7 do niniejszego
zapytania ofertowego zastosowanie będzie miała " klauzula naprawienia i usunięcia"
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2.) PKT IV.2 - Obecne brzmienie zmienianych zapisów:
Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z warunkami formalnymi oraz
kryteriami wejścia znajdującymi się w poniższej tabeli (warunkami dostępu). Niespełnienie przez
Oferenta wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w poniższej tabeli będzie oznaczało,
iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

L.P.

6

29

Wykaz kryteriów dopuszczających do
kolejnego etapu oceny ofert

Potwierdzenie
( TAK/NIE)

Opis możliwości
wykonania
zadania + Wykaz
prac wraz z
proponowaną
technologią
wykonania.

Uwagi
Oferenta /
Wykaz
elementów
/ prac z
podaniem
ilości

Odnośnik
do oferty:
Strona nr.
Punkt nr.

Oferent przygotuje i złoży wraz z ofertą szczegółowy harmonogram, w podziale na
tygodnie, od dnia podpisania kontraktu do
gotowości zahartowanych profili, zgodnie z
wykazem dostępności profili do testów
wskazanym w Harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferent wraz z ofertą przedstawi szczegółowy
Harmonogram realizacji projektu uwzględniający
etapy realizacji zgodnie z Harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego
zapytania ofertowego.

PKT IV.2 - Nowe brzmienie zmienianych zapisów:
Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z warunkami formalnymi oraz
kryteriami wejścia znajdującymi się w poniższej tabeli (warunkami dostępu). Niespełnienie przez
Oferenta wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w poniższej tabeli będzie oznaczało,
iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

L.P.

Wykaz kryteriów dopuszczających do
kolejnego etapu oceny ofert

6

Oferent przygotuje i złoży wraz z ofertą szczegółowy harmonogram, w podziale na
tygodnie, od dnia podpisania kontraktu do
gotowości zahartowanych profili, zgodnie z
wykazem dostępności profili do testów
wskazanym w Harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 6 do Cenowego Formularza
Ofertowego załączonego do niniejszego zapytania
ofertowego

29

Oferent wraz z ofertą przedstawi szczegółowy
Harmonogram realizacji projektu uwzględniający
etapy realizacji zgodnie z Harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 6 do Cenowego
Formularza Ofertowego załączonego do
niniejszego zapytania ofertowego

Potwierdzenie
( TAK/NIE)

Opis możliwości
wykonania
zadania + Wykaz
prac wraz z
proponowaną
technologią
wykonania.

Uwagi
Oferenta /
Wykaz
elementów
/ prac z
podaniem
ilości

Odnośnik
do oferty:
Strona nr.
Punkt nr.
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3.) ZAŁĄCZNIK NR 1B DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
1/0438/2021- Obecne brzmienie zmienianych zapisów:
ZAŁĄCZNIK NR 1b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 17.02.2021
TECHNICZNY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/0438/2021 z dnia 17.02.2021 dotyczące
zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), nadzoru nad instalacją,
uruchomienia i rozruchu instalacji Hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza.

L.P.

6

29

Wykaz kryteriów dopuszczających do
kolejnego etapu oceny ofert

Potwierdzenie
( TAK/NIE)

Opis możliwości
wykonania
zadania + Wykaz
prac wraz z
proponowaną
technologią
wykonania.

Uwagi
Oferenta /
Wykaz
elementów
/ prac z
podaniem
ilości

Odnośnik
do oferty:
Strona nr.
Punkt nr.

Oferent przygotuje i złoży wraz z ofertą szczegółowy harmonogram, w podziale na
tygodnie, od dnia podpisania kontraktu do
gotowości zahartowanych profili, zgodnie z
wykazem dostępności profili do testów
wskazanym w Harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferent wraz z ofertą przedstawi szczegółowy
Harmonogram realizacji projektu uwzględniający
etapy realizacji zgodnie z Harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego
zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1/0438/2021- Nowe brzmienie zmienianych zapisów:

NR

ZAŁĄCZNIK NR 1b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021
TECHNICZNY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021 dotyczące
zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), nadzoru nad instalacją,
uruchomienia i rozruchu instalacji Hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza.
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L.P.

Wykaz kryteriów dopuszczających do
kolejnego etapu oceny ofert

6

Oferent przygotuje i złoży wraz z ofertą szczegółowy harmonogram, w podziale na
tygodnie, od dnia podpisania kontraktu do
gotowości zahartowanych profili, zgodnie z
wykazem dostępności profili do testów
wskazanym w Harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 6 do Cenowego Formularza
Ofertowego załączonego do niniejszego zapytania
ofertowego

29

Oferent wraz z ofertą przedstawi szczegółowy
Harmonogram realizacji projektu uwzględniający
etapy realizacji zgodnie z Harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 6 do Cenowego
Formularza Ofertowego załączonego do
niniejszego zapytania ofertowego

Potwierdzenie
( TAK/NIE)

Opis możliwości
wykonania
zadania + Wykaz
prac wraz z
proponowaną
technologią
wykonania.

Uwagi
Oferenta /
Wykaz
elementów
/ prac z
podaniem
ilości

Odnośnik
do oferty:
Strona nr.
Punkt nr.

4.) PKT X INFORMACJE DODATKOWE: Obecne brzmienie
zmienianych zapisów:
ZAŁĄCZNIKI:
1. 1a. Formularz ofertowy wraz z informacją odnośnie ceny oraz oświadczeniami potwierdzającymi
spełnienie warunków z punktu IV.1, IV.4 i IV.5 zapytania ofertowego nr 1/0438/2021 z dnia
17.02.2021
1b. Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia i informacją dotyczącą spełnienia kryteriów wejścia.
2. Wzory Gwarancji Bankowych
3. Oświadczenie o poufności;
4. Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy;
5. Istotne warunki zamówienia;
6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia;
7. Specyfikacja Techniczna - udostępniana po podpisaniu umowy o poufności

PKT X INFORMACJE
zmienianych zapisów:

DODATKOWE:

Nowe

brzmienie

ZAŁĄCZNIKI:
1. 1a. Formularz ofertowy wraz z informacją odnośnie ceny oraz oświadczeniami potwierdzającymi
spełnienie warunków z punktu IV.1, IV.4 i IV.5 zapytania ofertowego nr 1/0438/2021 z dnia
19.02.2021
1b. Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia i informacją dotyczącą spełnienia kryteriów wejścia.
2. Wzory Gwarancji Bankowych
3. Oświadczenie o poufności;
4. Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy;
5. Istotne warunki zamówienia;
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6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia;
7. Specyfikacja Techniczna - udostępniana po podpisaniu umowy o poufności

5.) ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
1/0438/2021: Obecne brzmienie zmienianych zapisów:
ZAŁĄCZNIK NR 1a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 17.02.2021
CENOWY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/0438/2021 z dnia 17.02.2021 dotyczące
zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), nadzoru nad instalacją,
uruchomienia i rozruchu instalacji Hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 17.02.2021

warunków

z

punktu

IV.1

zapytania

ofertowego

nr

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 17.02.2021

warunków

z

punktu

IV.4

zapytania

ofertowego

nr

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 17.02.2021

warunków

z

punktu

IV.5

zapytania

ofertowego

nr

4. Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa - JEŚLI DOTYCZY
5. Oświadczenie w zakresie listy wykonania referencyjnych przedmiotów zamówienia w tym instalacji
hartowania główki szyny - JEŚLI DOTYCZY
6. Harmonogram - wzór do wypełnienie przez Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1/0438/2021: Nowe brzmienie zmienianych zapisów:

NR

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021
CENOWY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021 dotyczące
zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2020), nadzoru nad instalacją,
uruchomienia i rozruchu instalacji Hartowania główki szyny w DWD Dąbrowa Górnicza.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 19.02.2021

warunków

z

punktu

IV.1

zapytania

ofertowego

nr

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 19.02.2021

warunków

z

punktu

IV.4

zapytania

ofertowego

nr

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie
1/0438/2021 z dnia 19.02.2021

warunków

z

punktu

IV.5

zapytania

ofertowego

nr

4. Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa - JEŚLI DOTYCZY
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5. Oświadczenie w zakresie listy wykonania referencyjnych przedmiotów zamówienia w tym instalacji
hartowania główki szyny - JEŚLI DOTYCZY
6. Harmonogram - wzór do wypełnienie przez Oferenta

6.) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
1/0438/2021: Obecne brzmienie zmienianych zapisów:
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 17.02.2021

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1/0438/2021: Nowe brzmienie zmienianych zapisów:

NR

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0438/2021 z dnia 19.02.2021

Równolegle informujemy, iż pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania
ofertowego pozostają bez zmian.
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