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 Przysiek dnia, 11.08.2022 r. 
Regionalny Ośrodek Edukacji  
Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 2, Przysiek 
87-134 Zławieś Wielka 
KRS: 0000370591 
NIP: 8792636573 
kapitał zakładowy: 21 861 000,00 zł 
e-mail: administracja@daglezja.turystyka.pl 
        Do: 
        Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace 
remontowo - konserwatorskie czterech historycznych wagonów pasażerskich 

 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

 
W związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców w ramach zamówienia na 

prace remontowo - konserwatorskie czterech historycznych wagonów pasażerskich 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: Gdzie stacjonują wagony? 
Wagony stacjonują stoją na bocznicy kolejowej, na stacji Toruń Kluczyki, Podgórz, 87-100 
Toruń; 52.989310, 18.575062; zdjęcie z lokalizacją stojących wagonów: 
https://www.google.com/maps/@52.9892771,18.5753878,120m/data=!3m1!1e3?hl=pl 
 
Pytanie nr 2: Gdzie należy odstawić wagony po wykonanych pracach? 
Do obecnego miejsca stacjonowania – pyt. nr 1 powyżej. 
 
Pytanie nr 3: Proszę o wskazanie osoby do kontaktu na miejscu postoju wagonów. 
Zamawiający nie posiada takiego kontaktu i rekomenduje pozyskanie go we własnym 
zakresie jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Termin odbioru wagonów i 
następnie ich odstawienia w ramach realizacji zamówienia powinien zostać uzgodniony z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 4: Czy są Państwo w stanie podać budżet na wykonanie powyższego 
zadania? 
Nie. Zamawiający nie praktykuje informowania Wykonawców na temat budżetu na 
wykonanie zadania. 
 
Pytanie nr 5: Proszę o wskazanie terminu otwarcia ofert. 
Termin składania ofert to 13.08.2022 r. godz.10:00, a termin otwarcia ofert to 13.08.2022 r. 
godz.10:30. 
 
Pytanie nr 6: Dot. §4 ust. 21 lit. a) Istotnych Postanowień Umowy – czy Zamawiający 
oczekuje, aby warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę było faktycznie dostarczenie  pełnej dokumentacji 
technicznej dopuszczającej wagony do eksploatacji i jazdy? 
Nie, jest to omyłka. Zamawiający nie oczekuje wykonania prac, aby historyczne wagony były 
dopuszczone do eksploatacji i jazdy, a tym samym, aby były dostarczone takie dokumenty. 
Zapis zostanie usunięty z Umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą. 
 
        Paweł Wiśniewski 
        Prezes Zarządu 
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