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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczqca Post^powania zakupowego nr BTC/FH/4424/2049/2018

,,Dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS ,,Betrans" sp. z o-o.

poza siedzibq Zamawiajyego"

POST^POWANIE ZAKUPOWE ZOSTAtO ZORGANIZOWANE

WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKONCZONEGO

NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13,

97-400 Betchatow, skr. poczt 98

Post^powanie zakupowe nie jest obj?te przepisami ustawy

Prawo zamowieri publicznych.

Zatwierdzit:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrsns" spotka z ograniczonc). odpowiedzialnosciii

Kalisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt, 98, tel.; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
H . ul. Trgnsportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
'^Qow\ec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w hodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitaf Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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1. Informacje ogolne

Przedmiotowe post^powanie o udzielenie Zakupu prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zakonczonego negocjacjami handlowymi, z zachowaniem zasad okreslonych

w niniejszym dokumencie, zas w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje si^ zapisy zamieszczone

w PROC 77513/D Procedura - Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach

Zakupowych z uwzgl^dnieniem Kodeksu Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE,

dost^pnych na stronie: http://betrans.pl/przetargi, jak rowniez postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Post^powanie nie jest obj^te przepisami ustawy Prawo zamowieh publicznych. Wykonawca

przyst?puj^c do udziatu w Post^powaniu zakupowym sktada Oswiadczenie zgodne z Zatqcznikiem 2

do SIWZ, ze zapoznat si^ z zasadami okreslonymi w ww. dokumentach i zobowjqzuje si?, ze on, Jego

Pracownicy, Wspotpracownicy, osoby przy pomocy ktorych b$dzie realizowac Umow^ Zakupow^

oraz jego Podwykonawcy b?dq przestrzegac wszystkich obowiqzujqcych przepisow prawa

oraz postanowieh ww, dokumentow.

W zwj^zku z wejsciem w zycie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z cfnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przep^ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ze komunikat dot.

przetwarzania danych osobowych, dost^pny jest na stronie internetowej http://betrans.Dl/przetargi.

Wykonawcy zobowiqzani sq do zapoznania si^ z tresciq tego komunikatu.

2. Dane dotyczqce Zamawiaj^cego i Organizatora post^powania.

2.1. Zamawiajqcy; PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98.

2.2. Organizator Post^powania zakupowego: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Piaski 4, 97-410

Kleszczow - Dziaf Handlowy (FH).

2.3. Adres do korespondencji w sprawie Zakupu: PTS ,,Betrans" sp. 2 o.o. Piaski 4, 97-410

Kleszczow; Dziat Handlowy (FH).

2.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zakupu: marzena.kurzydlakfaibetrans.pl.

2.5. Znak Post^powania zakupowego; BTC/FH/4424/2049/2018.

Uwaqa; w korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego nalezy pos+ugiwac si? tym znakiem.

3. Informacje wst^pne:

3.1. Uzyte w Specyfikacji terminy majq nast^pujqce znaczenie:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans spotka z ogrciniczonci. odpowiedzialnosciq

Kalisko 13, 97-400 8etchat6w, skr. poczt. 98, tel.; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z sieclzib^w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzl-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowega Numer KRS: 0000134150
Kapitaf Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060^
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a) ,,Post^powanie zakupowe" post^powanie prowadzone przez Zamawiajqcego na podstawie

niniejszej Specyfikacji.

b) ,,Specyfikacja/SIWZ" niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zakupu.

c) ,,Wykonawca" pocfmiot, ktory ubiega sj^ o udzielenie Zakupu, ztozy ofert? na wykonanie

Zakupu albo zawrze z Zamawiaj^cym Urnow? w sprawie wykonania Zakupu.

d) ,,Zakup" potrzeba zakupowa, ktorej przedmiotem jest dostawa j serwis ogumienia pojazdow

osobowych PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

e) ,,Zamawiajqcy" PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98.

3.2. Zafqczniki dotqczone do Specyfikacji stanowiqjej integraln^ cz^sc.

3.3. Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ mogq bye wykorzystane wy^cznie w celu

przygotowania oferty.

3.4. Wykonawcy zobowiqzani sq zapoznac si^ doMadnie z informacjami zawartymi w SIWZ

J przygotowac ofert? zgodnie 2 wymaganiami w niej okreslonymi.

3.5. Komisja przetargowa nie posiada upowaznienia do dokonywania wiqzqcych

dla Zamawiajqcego ustalen - upowazniona jest wytqcznie do przeprowadzenia Post^powania

zakupowego, dlatego tez poczynione przez ni^ uzgodnienia nie stanowjq Umowy

przedwst^pnej. Uzgodnienia poczynione przez Komisj^ przetargow^ wymagajq akceptacji

Zamawiaj^cego.

3.6. Wykonawcy ponosz^ wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

niezaleznie od wyniku Post^powania zakupowego. Zamawiajqcy w zadnym przypadku

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiqzku z przygotowaniem

i ztozeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w Post^powaniu zakupowym.

Wykonawcy zobowiqzuj^ si? nie wnosic jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgl^dem

Zamawiaj^cego.

3.7. Zamawiajqcy wybierze ofert^ Wykonawcy, ktora okaze sj^ najkorzystniejsza.

3.8. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przystugujq Zamawiajqcemu.

4. Opis przedmiotu Zakupu:

4.1. Przedmiotem Zakupu jest dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS ,,Betrans"

sp. z o.o. poza siedzib^ Zamawiajqcego na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie

(ilosc okofo 250 pojazdow o dmc do 3,5t.).

4.1.1. Lokalizacje, w ktorych pojazdy s^ uzytkowane:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans spolka z agraniczonq odpowiedzialnosci^
Katisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczfc. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjnc) 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziaf Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150

^Ul/|
T}--^-i ^ Kapitai Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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a) ul. Energetyczna 1, 85 - 950 Bydgoszcz,

b) ul. Cieptownicza 8, 35 - 959 Rzeszow,

c) ul. Inzynierska 4, 20 - 484 Lublin,

d) ul. Hubalczykow 30, 25 - 668 Kielce,

e) ul. Energetykow 6, 66 - 400 Gorzow Wielkopolski,

f) 46 - 021 Brzezie koto Opola,

g) Nowe Czarnowo 76, 74 -105 Nowe Czamowo,

h) ul. Mysia 2, 00 - 496 Warszawa.

4.2. Do^czenie kolejnych pojazdow wymaga aktualizowania Zafqcznika nr 1 do Istotnych

Postanowien Umowy bez koniecznosci podpisywania aneksu. Powyzsza aktualizacja wymaga

pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Warunki realizacji Zakupu:

5.1. Zamawiajqcy wymaga, aby Zakup byt realizowany na warunkach okreslonych w Istotnych

Postanowieniach Umowy - Zaiqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Termin i miejsce realizacji Zakupu:

6.1. Tennin realizacji Zakupu: od dnia zawarcia umowy na okres 36 miesi^cy.

6.2. Miejsce realizacji Zakupu: Przedmiot Zakupu b?dzie wykonywany u Partnerow Serwisowych

w lokalizacji wybranej przez Zamawiajqcego po wczesniejszym zgtoszeniu drog^ elektronicznq

lub telefonicznie.

7. Oferty cz^ciowe: Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych..

8. Oferty rownowazne: ZamawJajqcy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.

9. Opis warunkow udziatu w Post^powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych

warunkow,

9.1. 0 udzielenie Zakupu mogq ubiegac si$ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu

z post^powania na podstawie przestanek zawartych w pkt. 10 Specyfikacji oraz spe^niajq

nast^pujqce warunki udziahj w post^powaniu:

9.1.1. posiadajqniezb^dn^wiedz^i doswiadczenie oraz potencjattechniczny, atakze dysponujq

osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

9.1.2. posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktadajq

obowi^zek posiadania takich uprawnien,

9.1.3. znajdujq si$ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonq odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel,; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Insfcalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24mn,

.'^1 ~^^_ \ Kapitst Zaktadowy 16 078 500,00 PLM REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
Iqd Rejonowy dla tLodzi-Srddniiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sq.dowego Numer KRS: 0000134150
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Ocena spefnienia warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym nastqpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawc^ oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa pkt.11 SIWZ

metodq spetnia/nie spetnia.

9.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza do udzia^u w Post^powaniu zakupowym Wykonawcow wspolnie

ubiegajqcych si$ o udzi'elenie Zakupu (Konsorcjum).

9.3. Zamawiaj^cy dopuszcza zlecenie wykonywania us^ug lub ich cz^sci podwykonawcom,

tj. podmiotom gospodarczym:

• uj^tym na liscie autoryzowanych serwisow mark! -jezeli zakres pracwymaga skorzystania

z podwykonawstwa - bez wymogu uzyskania zgody Zamawiajqcego.

• nie uj$tym na liscie autoryzowanych serwisow marki- jezeli zakres prac wymaga

skorzystania z podwykonawstwa - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiaj^cego.

10. Wykluczenie z Post^powania zakupowego.

10.1. Zamawiajqcy wyklucza Wykonawc?, jezeli:

10.1.1. nie wykazat spetnienia warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym jub nie wykazaf

braku podstaw wykluczenia,

10.1.2.ztozyt nieprawdziwe informacje majqce wptyw lub mog^ce miec wpfyw na wynik

prowadzonego Post^powania zakupowego,

10.1.3. nie daje r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przedwko

niemu lub cztonkom organow spotki Wykonawcy post^powanie o pope^nienie

przest^pstwa w zwi^zku z prowadzonq dziatalnosciq gospodarczq,

10.1.4. bezprawnie wptywaf lub probowat wptynqc na czynnosci Zamawiaj^cego lub pozyskac

informacje poufne, mogqce dac mu przewag^ w Post?powaniu zakupowym,

10.1.5. urz^dujqcego cztonkajego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki

w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotee komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo:

a) ktorymmowawart. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub art. 46

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 201 Or. o sporcie,

b) o charakterzeterrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 §20 ustawy z cfnia 6 czerwca

1997r.-Kodekskarny,

c) skarbowe.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonci odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Bekhatow, skr. poczt. 98, tel,: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziaf Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapital Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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10.1.6. jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt zakaz ubiegania si$

o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002r.

o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary

lub wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si^

o zamowienia publiczne.

10.2. Zamawiajqcy moze zdecydowac o wykluczeniu Wykonawcy, jezeli:

10.2.1. nie wykonat Umowy zawartej przez Zamawiajqcego lub inne Spotki z GK PGE

lubwykonatjq nienalezycie,

10.2.2. ogtoszono upadtosc bqd^ otwarto likwidacj^ Wykonawcy, lub w stosunku

do Wykonawcy wszcz^to postepowanie upadtosciowe bqdz likwidacyjne,

10.2.3. ztozyt wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nie b^dqc zaproszony

do udziatu w Post^powaniu zakupowym,

10.2.4. uzasadnione jest podejrzenie, ze zawari z innym Wykonawc^ lub podmiotem nie

uczestniczqcym w Post^powaniu zakupowym, porozumienie maj^ce na celu

zakfocenie konkurencji w Post^powaniu zakupowym.

11. Wymagane dokumenty, jakie muszq bye dostarczone w celu potwierdzenia spetnienia

warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym.

11.1. Wypetniony Formularz ofertowy Wykonawcy - Zafqcznik nr 1 do SIWZ.

11.2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spe^nieniu warunkow udziatu

w Post^powaniu zakupowym ('Z.afqcznik nr 2 do SIWZ). Oswiadczenie to nalezy - przed

podpisaniem - wypehic poprzez wykreslenie tresci oznaczonej przypisem (*) - w zakresie,

wjakim nie dotyczy ona Oferenta.

11.3. Aktualny odpis z w^asciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Dziatelnosci

Gospodarczej jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub zgtoszenia

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed

up^ywem terminu sktadania ofert.

11.4. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika Urz?du Skarbowego oraz wtasciwego oddziafu

Zak^adu Ubezpieczeh Spotecznych potwierdzajqcych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega

z optacaniem podatkow, optat oraz sk+adek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne,

lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na

raty zalegfych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonci odpowiedzialnosci^

Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel.: 4. 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc[w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, teL; +48 75 772 37 01 fax; 4-48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Roguwcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sq.dowego Numer KRS: 0000134150
'L/ Kapital Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 MIP: 769-19-76-060
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wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli

niemozliwe b?dzie ztozenie stosownych zaswiadczeh, wowczas Wykonawca moze z+ozyc

oswiacfczenie, ze nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenia

zdrowotne i spoteczne, a w przypadku wyboru jego oferty, wtasciwe dokumenty zobowiqzany

jest dostarczyc przed podpisaniem Umowy.

11.5. Potwierdzenie wniesienia wacfium w formie pieni^znej/oryginat dokumentu potwierdzajqcego

wniesienie wacfium w formie niepieni^znej.

11.6. Wykaz wykonywanej/wykonanej przynajmniej jednej ustugi/dostawy w okresie jednego roku

w zakresie Przedmiotu Zakupu o minimalnej wartosci ushjgi/dostawy 20.000,00 PLN netto -

zgocfnie z Zat^cznikiem nr 4 do SIWZ.

11.7. Wykaz Partnerow Serwisowych Wykonawcy.

11.8. Cennik detaliczny Grupy Producentow opon.

11.9. Jezeli Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym,

sktada oswiadczenie, ze:

a) jest uprawniony do wyst^powania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogtoszono upadtosci, ani nie wszcz^to post^powania restrukturyzacyjnego,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si$ o udzielenie Zakupu,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne

lub zcfrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na

raty zalegtych ptetnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtesciwego organu.

12. Informacja o sposobie porozumiewania si? Organizatora post^powania z Wykonawcami

oraz przekazywanie zaswiadczeri, wyjasnieri, oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie

osob uprawnionych do porozumiewania si^ z Wykonawcami.

12.1. Wykonawca moze zwrodc si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajqcy

zobowiqzuje si? niezwtocznie udzielic wyjasnien, chyba, ze prosba owyjasnienie SIWZ

wptyn^ta do Zamawiajqcego na mniej niz 3 dni robocze przed terminem sktadania ofert.

12.2. Wszelkie pytania i wqtpliwosci dotyczqce specyfikacji nalezy kierowac pisemnie na adres

Zamawiajqcego pocztq lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SIWZ.

12.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczqcego tresci SIWZ, Zamawiajqcy przesle tresc

pytah wraz z wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat informacj^

Przedsi^biarstwo Trsnsportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ogi'cmiczon^ odpowiedzicilnosciq.

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr, pOczL 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

v,^

^
Oddziat Eltur-Trans z siedzib^. w Bogatyni

ul. Transportowg 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibq w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bekhatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fav; + 48 44 735 16 24

l^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzia) Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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o wszcz^ciu Post^powania zakupowego bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci

wyjasnienia na stronie Zamawiaj^cego.

12.4. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje b?d^ przekazywane Wykonawcom na rownych

zasadach.

12.5. Zamawiaj^cy moze w kazdym czasie przed upfywem terminu sktadania ofert zmienic tresc

SIWZ. Dokonan^ w ten sposob zmian? SIWZ Zamawiajqcy przekazuje niezwtocznie

wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat informacj^ o wszcz^ciu Post^powania

zakupowego, a takze zamieszcza jq na stronie intemetowej.

12.6. Jezeli Zamawiaj^cy dokona wyjasnieh b^dz modyfikacji tresci specyfikacji, wyjasnienia

i modyfikacje b^dq dla Wykonawcow wiqzqce. SfWZ nalezy odczytywac wraz z mozliwymi

wyjasnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

12.7. Zamawiaj^cy nie odpowiada za wyjasnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby

niz uprawniona do kontaktowania si^ z Wykonawcami.

12.8. Do porozumiewania si? z Wykonawcami uprawniona jest: Marzena Kurzydlak, e-mail:

marzena.kurzydlak@betrans.pl.

13. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajqcy odst^puje od zqdania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

14. Wymagania dotyczqcewadium.

14.1. Wykonawca zobowiqzany jest wniesc wadium w kwocie: 1.300,00 zt (stewnie ztotych: jeden

tysiqc trzysta ztotych 00/100).

14.2. Wadium moze bye wnoszone w jednej lub kilku formach, tj.: pieniqdzu, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej, por^czenia bankowego.

14.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nast?puje z chwilq wptywu srodkow pieni^znych

na rachunek bankowy, o ktorym mowa w pkt. 14.4 przecf up^ywem terminu sktadania ofert.

14.4. Wadium wniesione w formie pieni^znej przechowywane jest na rachunku bankowym. Wptaty

pieni?zne nalezy dokonywac na rachunek: PKO BP 14 1020 1026 0000 1102 0229 8172

z adnotacjq: ,,Wadium do Post?powania zakupowego nr BTC/FH/4424/2049/2018 pn.:

..Dostawa i serwis ogumienia pojazd6w_osobowych PTS ,,Betrans" sp. z o.o. poza

siedziba Zamawiajgceao".

14.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub por^czenia bankowego z tresci tych dokumentow musi w szczegoinosci

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,8etrans" spolka 2 ogr-aniczon^ odpowiedzialnoscici

Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibci w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, fce!, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 N1P; 769-19-76-060
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jednoznacznie wynikac zobowjqzanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, por^czyciela)

do zaptaty catej kwoty wadium nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zqdanie

Zamawiajqcego stwierdzajqce, ze wyst^puje jedna lub wi$cej okolicznosci wskazanych

w pkt. 14.9 SIWZ bez koniecznosci potwierdzania tych okolicznosci.

14.6. Dokumenty potwierdzaj^ce wniesienie wadium w formie niepieni^znej musz^ bye dostarczone

Zamawiajqcemu w oryginale, wraz ze ztozon^ Ofertq.

14.7. Zamawiajqcy zwraca wadium Wykonawcom niezwtocznie po uniewaznieniu Post^powania

zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjqtkiem wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza Zamawiaj^cy zwraca niezwtecznie po zawarciu Umowy zakupowej.

14.8. Zamawiajqcy zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofaf Ofert^ przed

up^ywem terminu sktadania Ofert lub Wykonawca zostat wykluczony, bqdz Oferta Wykonawcy

zostata odrzucona, bqdz uptyn^t termin zwiqzania Ofertq, bqdz oferta zostata ztozona po

terminie.

14.9. Zamawiajqcy moze zatrzymac wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla si^ od zawarcia

Umowy zakupowej, uchyla si$ od potwierdzenia Oferty ztozonej w aukcji elektronicznej, uchyla

si^ od potwierdzenia wynegocjowanych warunkow podczas negocjacji handlowych.

14.10. Wadiumwniesionewformie pieni^znejzwracanejestWykonawcywwysokosciwjakiej zostato

wniesione, bez odsetek.

15. Termin zwiqzania ofertq.

15.1. Wykonawca b$dzie zwiqzany ofert^ przez okres 90 dni od up^ywu terminu sk+adania ofert.

15.2. Przed uptywem terminu zwiqzania ofertq, Zamawiajqcy moze zwrocic si? do Wykonawcow

o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwi^zania ofertq.

15.3. Wykonawca moze przedtuzyc termin zwiqzania ofert^ z wtasnej inicjatywy.

16, Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.

16.1. Ofert^ wraz z zatqcznikami nalezy ztozyc wytqcznie w formie pisemnej.

16.2. Zamawiajgcy wymaga, abv wszystkie stronv Ofertv i zatgcznikow zawierajdce tresc bvtv

ponumerowane i parafowane przez osobv podpisujgce Ofert^. Wszystkie strony Oferty

powinny bye trwale zfaczone w sposob uniemozliwiajgcv wyj^cie ktorejkolwiek ze stron,

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Befcriins" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^

Kalisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel,: + 48 44 737 72 00 Fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibq w Rogowcu

-^
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w lodzi, XX Wydzial Krajuwego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapita) Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni^dz oryginat dokumentu

potwierdzajqcego wniesienie wadium nalezy za^czyc do oferty w sposob umozliwiajqcy Jej

wypi^cie i zwrocenie Wykonawcy po uptywie terminu zwiqzania ofert^.

16.3. Pozostate oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogq bye przekazane

pisemnie za pomocq telefaksu lub drogq elektroniczn^ pod warunkiem dostarczenia

ich przed upfywem wyznaczonego terminu i pod warunkiem ich czytelnosci i zgodnosci

zoryginatem.

16.4. Oferta musi bye sporzqdzona wj^zyku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca moze ztozyc

jednq ofert^ w formie papierowej podajqc cen^ w polskich ztotych (PLN) cyfrowo na

Formularzu ofertowym Wykonawcy - Zafqcznik nr 1 do SIWZ.

16.5. Po ztozeniu oferty ewentualna zmiana przepisow lub aktow prawnych nie daje Wykonawcy

podstawy do zmiany ceny przez caty okres obowiqzywania Umowy.

16.6. Poprawki nanoszone w ofercie musz^ bye czytelne i opatrzone podpisem lub parafq osoby

podpisuj^cej ofert^.

16.7. Oferta wraz z za^cznikami sporzqdzona przez Wykonawc^ musi bye podpisana przez

osob^/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadq reprezentacji

danego Wykonawcy wynikajqcq z dokumentu wydanego przez wtasciwy organ

rejestrowy bqdz przez stosownie umocowanych petnomocnikow, dla ktorych nalezy

zafqczyc petnomocnictwo. Dokument ustanowienia petnomocnictwa winien bye

dotqczony do oferty.

Wykonawca zobowjqzany jest do^czyc do oferty dokumenty, o ktorych mowa w pkt 11 SIWZ.

16.8. Dokumenty sk+ada si? w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

z wyfqczeniem odpisu z KRS lub 2 CEIDG, ktore nie wymagaj^ poswiadczenia za zgodnosc

z oryginafem.

16.9. Wykonawca ma prawo nie pozniej niz w terminie sktadania oferty zastrzec, ze nie mogq bye

ujawniane informacje stanowi^ce tajemnic? spotki. Informacje takie powinny zostac

przekazane w formie umozliwiajqcej zachowanie poufnosci wraz z oswiadczeniem na pismie,

ze informacje w tym zakresje stanowiq tajemnic^ spotid i nie mogq bye ogolnie udost^pnione.

16,10. Wykonawca maze przed upfywem terminu sktadania ofert wycofac ztozon^ ofert? sktadaj^c

odpowiednie oswiadczenie z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY do Post^powania zakupowego

nr BTC/FH/4424/2049/2018.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel,; + 48 44 737 72 00 fax: +45 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibci w Bogafcyni
Lil. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla 1-odzi-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapitaf Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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16.11. Ofert^ nalezy umiescic w nieprzezroczystej zamkni^tej kopercie, opiecz^towanej i opisanej

nazwq i adresem Wykonawcy:

1/zaadresowanej na:

PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

Dzia^ Handlowy

2, oznaczonej:

Oferta w Post<?powaniu zakupowym nr BTC/FH/4424/2049/2018

pn. ,,Dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS ,,Betrans" sp. z o.o. poza siedzibq

Zamawiajqcego"

NIEOTWIERAC

UWAGA: koperta musi bye ponadto oznaczona nazwa Wvkonawcy.

W przypadku braku w/w informacji Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci

za zdarzenie wynikte z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed terminem otwarcia.

16.12. Przed upfywem terminu sk+adania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej

oferty. Zmiany winny bye dor^czone Zannawiajqcemu na pismie przed uptywem terminu

sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian powinno bye opakowane tak jak oferta

(patrz powyzej), a koperta zawierac powinna dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

17. Miejsce oraz termin sktadania Ofert

17.1. Ofert^ nalezy sktadac w:
Sekretariacie Zamawiajqcego,

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

wgodzinach700-1500

lub przestac zaadresowan^ i oznaczonqwg. pkt. 16.11. SIWZ.

Termin sktadania ofert upfywa dnia: flL/.JV\...2019r. o godzinie .f\'-\

UWAGA - za termin zfozenia oferty przyjmuje si^ dat^ i godzin? wptywu oferty do Orcjanizatora

Postepowania zakupoweoo, a nie dat? i godzin^ jej wystania przez Wykonawc? (np. przesytkq

pocztow^ lub kurierskq).

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscici.

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziaf Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ill. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibqw Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: 4- 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Mumer KRS: 0000134150
Kapitat Zakfadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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17.2. Oferty zostan^ otwarte w siedzibie Zamawiajqcego na posiedzeniu niejawnym.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena ofertowa obejmowac b^dzie wszystkie koszty Wykonawcy niezb^dne do wykonania

przedmiotu Zakupu.

18.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawc^ w walutach

obcych. Rozliczenia prowadzone b^cfq w walucie polskiej - polskich ztotych (PLN).

19. Zasady badania ofert, ktorymi b^dzie si^ kierowat Zamawiajqcy przy wyborze

najkorzystniejszej oferty.

19.1. Przywyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b?dzie kierowatsi? kryteriami:

19.1.1 liczba punktowza rabat nazakup opon od cen katalogowych Producenta

opon (Grupy producentow opon: Grupa Goodyear, Grupa Continental, Grupa

Michelin, Grupa Bridgestone oraz Pirelli) - 40%

Liczba punktow, jakq mozna uzyskac w ramach tego kryterium, obliczona zostanie na

podstawie najwyzszej sumy rabatow przez sum? rabatow oferty badanej i pomnozenie tak

otrzymanej liczby przez wag^ tego kryterium, wg wzoru:

najwyzsza suma rabat6w

* 40PC1=

suma rabat6w oferty badanej

19.1.2 suma iloczynow mnoznikow i cen ustug serwisowych - 50%

NAZWA USLUGI (1 SZTUKA)

NAPRAWA OPONY Z WYWA2ENIEM KOtA

WYWAZENIE KOtA FELGA STALOWA ^ 15"

WYWA2ENIE KOtA FELGAALUMINIOWA ^ 15"

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE FELGA STALOWA 16"

WYMIANA OPONY+WYWA2ENIE FELGA ALUMIN10WA 16"

WYMIANA OPONY+WYWA2ENIE FELGAALUMINIOWA 17"

WYMIANAOPONY+WYWA2ENIE FELGAALUMIN10WA 18"

WYM1ANA OPONY+WYWA2ENIE FELGA ALUMINIOWA £19"

WYMfANA OPONY+WYWA2ENIE FELGA STALOWA/ALUMINIOWA - 4x4, SUV

MNOZNIKCEN
USLUG

3
3
3
3

3

3

1
1
2

Cena PLN
netto

a

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz?towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^
Kaiisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, teL + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibci w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tel. 4-48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejesfcru S^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapital Zakiadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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WYMIANA OPONY+WYWAZENIE FELGA NIEPRZELOTOWA

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE, RUN ON FLAT 16"

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE, RUN ON FLAT 17"

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE RUN ON FLAT 18"

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE RUN ON FLAT 19"

WYMIANA OPONY+WYWAZENIE - DOSTAWCZY

WYWA2ENIE KOLA FELGA STALOWA

WYWA2ENIE KOtA FELGAALUMINIOWA

PROSTOWANIE FELGI STALOWEJ

PROSTOWANIE FELGI ALUMINIOWEJ

UTYLIZACJA OPONY

ZAW6R KOLA
PRZECHOWALNIA OPONY/KOLA MIN.6 MIESI^CY

RELOKACJA OPON K6t DO 40 KG

DOPtATA DO FELGI Z CZUJNIKIEM - TPMS

1
1

1

1
1
3
2
2

2

2

2

2

3

3

3

Liczba punktow, jak^ mozna uzyskac w ramach tego kryterium, obliczona zostanie na

podstawie podzielenia najnizszej sumy iloczynow poszczegolnych wartosci za ushjgi oferty

badanej przez sum^ iloczynow poszczegolnych wartosci za ustugi oferty badanej

i pomnozenie tak otrzymanej liczby przez wag? tego kryterium, wg wzoru:

PC2=

Najnizsza suma iloczynow poszczegolnych warto6ci
za ushjgi

Suma iloczynow poszczegolnych warto^ci za us^ugi
oferty badanej

50

19.1.3 ilosc serwisow na terenie RP -10%.

Liczba punktow, jakq mozna uzyskac w ramach tego kryterium, obliczona zostanie na

podstawie podzielenia ilosci serwisow na terenie RP oferty badanej przez najwi^kszq ilosc

serwisow oferty przez wag? tego kryterium, wg wzoru:

Najwyzsza ilosc serwisow z ofert
10

Pc3= llosc serwisow oferty badanej

Oferta b^dzie rozpatrywana pod wzgl^dem sumy uzyskanych punktow: Pci, Pc2, Pea.

//;.
Przedsi^biorstiwo Transportowo - Spi-z^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscict

Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: -+-48 44 737 72 01

Oddzia) Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Qdclzia) Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydziaf Krajowego Rejestru Sc^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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Zamawiajqcy uzna za najkorzystniejsz^ ofert?, ktora uzyska najwi^cej punktow Pc. Punkty

kryteriow b^dq liczone do dwoch miejsc po przecinku.

19.2. Zamawiajqcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje

przeprowadzenie negocjacji handlowych (Jako dogrywki) zapraszaj^c do udziatu w negocjacjach

wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajqce odrzuceniu. Kryterium oceny

ofert jest uzyskanie jak najwi^kszej sumy punktow: Pci, Pcz, Pc3, liczonych wg powyzszych

wzorow. Zamawiajqcy przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych w siedzibie

Zamawiajqcego lub w formie telefonicznej. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc odst^pienia

od przeprowadzenia negocjacji handlowych bez podania przyczyn.

19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy Wykonawcy nie podlegajq wykluczeniu

z Post^powania zakupowego. Podstawy wykluczenia okreslone zostaty w pkt. 10. SIWZ.

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy zbada czy oferty nie podlegajq odrzuceniu.

Zamawiajqcy odrzuca ofert?, jezeli:

1) oferta nie odpowiada wymaganiom okreslonym w tresci SIWZ,

2) zawiera razqco niskq cen^ wykonania przedmiotu Zakupu,

3) jest niewazna na gruncie obowiqzuj^cych przepisow prawa,

4) Wykonawca nie poprawif omytek w Ofercie,

5) Wykonawca nie uzupefnit lub nie ztozyt wyjasnien dotyczqcych jego oferty na wezwanie

Zamawiajqcego,

6) Wykonawca ztozyt ofert^/ofert? wst?pn^, nie b^d^c zaproszonym do ztozenia oferty,

7) Ztozenie oferty stanowi czyn nieuczdwej konkurencji,

8) Wykonawca nie wyrazi+ zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq,

9) Wykonawca nie wniosf wadium lub nie przecHuzy^ okresu wazno^ci wadium, lub wniosf

wadium w sposob nieprawidtowy,

19.5. Wtoku badania i ocenyofertZamawiajqcymozezqdacodWykonawcowwyjasniendotyczqcych

tresci zfozonych ofert oraz zfozonych oswiadczeh lub dokumentow.

19.6. Zamawiaj^cy maze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli

petnomocnictw, oswiadczen lub dokumentow wskazanych w tresci SIWZ lub ztozylj dokumenty,

pehomocnictwa i oswiadczenia zawierajqce b^dy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym

terminie.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonq odpowiedziainoscici
Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczl:. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibcf w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec 2 siedzibd w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Bekhatow, skr. poczt. 98, te!, +48 44 735 16 06 fax; 4- 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 000013415
^ Kapita) Zakiadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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19.7. Jezeli nie mozna dokonacwyboru Najkorzystniejszej ofertyzewzgl^du nato, ze zostaty ztozone

oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena - Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow,

ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy,

sktadajqcy oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane

w pierwotnie ztezonych ofertach.

19.8. Jezeli w post^powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyz dwie

lub wi^cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow, Komisja Przetargowa

rekomenduje wybor oferty z nizszq cen^.

19.9. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla si? od

zawarcia Umowy lub nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

zakupowej, Zamawiajqcy maze wybrac Najkorzystniejszq Ofert^ sposrod pozostatych ofert,

chyba ze zachodz^ przestanki do uniewaznienia Post^powania zakupowego.

19.10. W przypadku przewidzianym w pkt 19.9. jak rowniez w przypadku niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca moze zostac wpisany na list? Wykonawcow

o statusie ,,zawieszona wspo^praca" (LWZW) zgodnie z Procedurq Ogolnq Systemu Oceny

i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitafowej PGE.

19.11. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq ofert^ na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego

w pkt 19.1. SIWZ oraz po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.

20. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty wcelu

realizacji Zakupu.

20.1. Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki

za pomocq elektronicznych srodkow komunikacji lub w formie pisemnej, w terminie

wyznaczonym przez Komisj^ przetargowq.

20.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiqzany Jest do podpisania dokumentow,

zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy - Zafqcznik nr 3 do SIWZ z Zamawiajqcym.

20.3. W razie uchylania si? od podpisania Umowy, Umow^ uznaje si^ za zawartq z chwilq

powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty, z zastrzezeniem pkt. 15.1 i 21.4. SIWZ.

W takim przypadku warunki Umowy ustala si? w oparciu o SIWZ oraz IPU stanowiqce

Zafqcznik nr 3 do SIWZ.

21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

/\-

7).^

^

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spofka z ograniczonct odpowiedzialnoscic),

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, te!.: + 48 44 737 72 00 Fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^w Bogatyni
u!, Transportowa 3, 59-916 Bugatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fav,: +48 75 772 37 37

Oddziaf Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Befchatow, skr. poczfc, 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Scidowego Numer KRS: 0000134150
Kapitcif Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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21.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem Zakupu w tym rowniez

tresc i warunki projektu Umowy, majq charakter poufny i mog^ bye zarowno w trakcie, jak i po

wykonaniu zakupu, udost^pniane osobom trzecim przez Wykonawc^ jedynie za zgod^

Zamawiajqcego.

21.2. Dokumenty dostarczone w ofercie nic podlegajq zwrotowi. Wykonawcy ponosz^ wszelkie

koszty wtasne zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem ofert, niezaleznie od wyniku

Post^powania zakupowego. Wykonawcy zobowiqzuj^ si? nie wnosic jakichkolwiek roszczeh

z tego tytuhj wzgl^dem Zamawiaj^cego.

21.3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia Post^powania zakupowego

lub odstqpienia od niego w kazdym czasie w cz?sci lub w catosci bez podania przyczyny.

21.4. Warunkiem zakohczenia Post^powania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie

wymaganej zgody organow Spotki Zamawiajqcego.

21.5. Wynagrodzenie moze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i ustug.

22. Zafqczniki:

Za^cznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.

Zatqcznik nr 2 - Oswiadczenie.

Zatqcznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.

Zat^cznik nr 4 - Wykaz wykonywanych ustug.

PT^Betran-7/^p. 20.0.

Agnie^ka ^'^^
Kierownilt U^iJid t-iuiilijv^yo

PTS wBfitranR" sn- 7 n n Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonq odpowiedzieilnosci^
/. ^L ?y" ^ u-0'/ Kalisko 13, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel.: 4- 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01
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'fSt^fna Mllamda r'lo(^Dec^S'^, z O/aiddziatEltur-Transzsiedzib^wBogatyni
StarszyReferentds.ZakupuiZanBatrzenia-— ^Ti/^Wispc/r^?-^.^S-9i6 Bogatynia, tei.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37
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PTS wBetranSWS&. ZO.O.Z^'.'F^&^rQwnika ' Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu

Ro'gb'iDerafiJl&ifatf^t^lA-'^.^AOP Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24
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