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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczqca Post^powania zakupowego nr BTC/FH/0352/161/2019

ff Dostawa cz^sci zamiennych do samochodow marki Land Rover"

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

zakupowe nie jest obj^te przepisami ustawy

zamowlen publics

Zatwierdzit:

PrzedsiQbiorsfcwo Trensportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnoscs^
Kaissko 13, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel.: 4- 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddzia! Eftur-Trans z sledzibq w Bogatyni
uf. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tei.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

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

Sqd Rejonowy dia Lodzi-Srodmiescia w Lodzl, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sq.dowego Numer KRS: 0000134150
Kafiita! Zakiado\y.yJ6 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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1. Informacje ogoine

Przecfmiotowe post^powanie o udzieienie Zakupu prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zakohczonego negocjacjami handlowymi, z zachowaniem zasad okreslonych

w niniej'szym dokumencie, zas w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje sj^ zapisy zamieszczone

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

Zakupowych z uwzgi^dnieniem Kodeksu Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK

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

Cywilnego. Post^powanEe nie jest obj^te przepjsami ustawy Prawo zamowien pubiicznych.

Wykonawca przyst^pujqc do udziafu w Post^powaniu zakupowym sktada Oswiadczenie zgodne

z Zafqczniklem 2 do SIWZ, ze zapozna^ si$ z zasadami okreslonymi w ww. dokumentach

i zobowiqzuje si?, ze on, jego Pracownicy, Wspotpracownicy, osoby przy pomocy ktorych b^dzje

realizowac Umow? Zakupowq oraz jego Podwykonawcy b^d^ przestrzegac wszystkich

obowiqzuj^cych przepisow prawa oraz postanowieh ww, dokumentow.

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dale] ,,RODO") mformujemy, ze komunEkat dot.

przetwarzania danych osobowych, dost^pny jest na stronie internetowej http;//betrans,pl/przetarql.

Wykonawcy zobowiqzani s^ do zapoznania si? z trescl^ tego komunikatu.

2. Dane dotyczqce Zamawiajqcego i Organizatora post^powania.

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

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

Kleszczow - Dziat Handlowy (FH).

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

Kleszczow; Dziat Handiowy (FH).

2.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zakupu: micha[,karasinskj(5)betrans,p[

2,5. Znak Post^powania zakupowego: BTC/FH/0352/161/2019,

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego nalezy poshjgiwac si^ tym znakiem.

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

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

Oddzia) Rogowiec z sieclzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ui. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, fcel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

^qcl"Rejonowy dia Lodzi-Sr6dm!escia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Mumer KRS: 0000134150
/ / ^ Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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3. Informacje wst^pne:

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

a) ,,Post^powanie zakupowe" post^powanie prowadzone przez Zamawiaj^cego na podstawie

niniejszej Specyfikacjl

b) ,,Specyfikacja/SIWZ" niniejsza Specyfikacja istotnych Warunkow Zamowienia.

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

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

d) ,,Zakup" potrzeba zakupowa, ktorej przedmiotem jest dostawa cz^sci zamiennych do

samochodow marki Land Rover.

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

f) Za^czniki dofqczone do Specyfikacji stanowi^jej integralnq cz^sc.

3.2. Wszelkie informacje przedstawione w S!WZ mog^ bye wykorzystane wyt^cznie w celu

przygotowania oferty.

3,3. Wykonawcy zobowE^zani s^ zapoznac si^ doktadnie z informacjaml zawartymi w SIWZ

i przygotowac ofert^ zgodnie z wymaganiami w niej okreslonymi.

3.4. Komisja przetargowa nie posiada upowaznienia do dokonywania wiqzqcych dla

Zamawiajqcego ustalen - upowazniona jest wy^cznie do przeprowadzenia Post$powania

zakupowego, diatego tez poczynione przez niq uzgodnienia nie stanowi^ Umowy

przedwst^pnej.

3.5. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty wtasne 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 zwi^zku z przygotowaniem

i ztozeniem oferty i me przewiduje zwrotu kosztow udzia^u w Post^powaniu zakupowym.

Wykonawcy zobowi^zuj^ si^ nie wnosjc jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgi^dem

Zamawiajqcego.

3.6. Zamawiaj^cy wybierze ofert^ Wykonawcy, ktora okaze si? najkorzystniejsza.

3.7. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przystugujq Zamawiajqcemu.

4. Opis przedmiofu Zakupu:

4.1. Przedmiotem Zakupu jest dostawa cz^sci zamiennych do samochodow marki Land Rover.

Przedsl^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrar»s" spotka z ograniczon^ odpowiedziainosci^
Kaiisko 13, 97-400 Betchatow, skr, poczti. 98, tei.: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziaf Eltur-Trans z siedzib^w Bogsfcyni
u!. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibq w Rogowcu
Rogowiec, u). Instaiacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 'H 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla iiodzi-Srodmiesda w Lodzi, XX Wydzia! Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
/iKapftat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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4.2. Przedmiot Zakupu zostat podzielony na 2 cz^sci:

Cz^sc 1 - Rogowiec
» Zat^cznik 1A - cz$sci zamienne ze wskazaniem producentow

• Zat^cznik 1 B - cz^sci zamienne ze wskazaniem producentow

« Zafqcznik 1C-cz?sci oryginalne, nie uj^te w za^cznikach 1A, 1B, 1D

« Zatqcznik 1 D - cz^sci blacharskie ze wskazaniem producentow

Cz^sc 2 - Bogatynia
» Zaf^cznik 2A -- cz^sci zamienne ze wskazaniem producentow

» Zat^cznik 2B ~ cz^sci zamienne ze wskazaniem producentow

o Zatqcznik 2C - cz^sci oryginalne, nle uj^te w za^cznikach 2A, 2B

4,3. Przedmiot zamowienla musi odpowiadac wymaganiom okreslonym w Za^czniku nr 1.

Wykonawca dostarczy cz^sci zamienne fabrycznie nowe, kompletne, nieuzywane w

nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta odpowiadajqcych

w^asciwoscj asortymentu i uzytego srodka transportu, posiadajqcych na opakowaniu

oznaczenie numeru katalogowego cz^sci, w ilosci zgodnej ze ztozonym zamowieniem.

Dostarczone cz^sci b^dq obj^te r^kojmi^ i gwaranc]^ przez okres 24 miesi$cy od dnia

podpisania dokumentu WZ przy odbiorze dostawy.

4.4. Zamawiaj^cy nie dopuszcza do udzia^u Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie

Zamowienia (Konsorcjum) oraz udziafu Podwykonawcy podczas jego realizacji.

5. Warunki realizacji Zakupu:

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

Postanowleniach Umowy - Zafqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Termin i miejsce realizacji Zakupu:

6.1,0kres trwania Umowy: 24 miesiqce od daty zawarcia umowy, nie d^uzej jednak niz do

wyczerpania szacunkowej wartosci Umowy okreslonej przez Strony na etapjejej zawierania.

6,2. ReaEizacja b^dzie nast^powac na podstawie Zamowieh cz^stkowych, okreslajqcych asortyment

i Hose, przesytenych do Wykonawcy drogq eiektroniczn^.

6.3. Termin realizacji zamowienia czqstkowego rozpoczyna si^ z chwilq dostarczenia zamowienia

przez Zamawiaj^cego zgodnie z §4 ust.2 iPU.

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

Oddzia) Eltur-Trans z siedzibq w Bogafcyni
ui, Transportowa 3, 59-916 Bogatynla, fcel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^. w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, fce!. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 \6 2i

Sc[^ Rejonowy d!a Lodzi-Srocimiesda w todzi, XX Wydzia) Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150 ia"^
Kapital Zakjadowy 16078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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6.4. Wykonawca zobowiqzany jest kazdorazowo potwierdzic drog^ elektronicznq przyj^cie

Zamowiema do realizacji. Przy czym brak potwierdzenia przyj^cia Zamowienia nie zmienia

terminu reaiizacji zamowienia czqstkowego.

6.5. Wykonawca b^dzie reaiizowat przedmiot Zamowienia w terminie:

- Za^cznik 1A i 2A - dostawa do 24h

- Zatqcznik 1B i 2B - dostawa do 7 dni roboczych

Zatqcznjk 1C I 2C - dostawa do 21 dni roboczych

- Zatqcznik 1 D - dosfawa do 14 dm roboczych

6.6. Miejsce realizacji:

• PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Centrala, Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Be^chatow,

« Oddziat Eitur-Trans z siedzibq w Bogatyni, 59-916 Bogatynia, ul. Transportowa 3.

7. Oferty cz^sciowe: Zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych - przez ofert? cz^sciowq

rozumie si$ ofert? obejmujqcq 100% danej Cz^sci 1 lub 2.

8. Oferty rownowazne: Zamawiaj^cy dopuszcza sMadania ofert rownowaznych "" przez ofert?

rownowaznq rozumie si^ Ofert^ wed^ug wytycznych w kazdym z zat^cznikow.

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

tych warunkow.

9,1. 0 udzieienie Zakupu mog^ ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^ wykluczeniu

z post^powania na podstawle przes^anek zawartych w pkt. 10 Specyfikacji oraz spe^niaj^

nast^pujqce warunki udzia^u w post^powaniu:

9.1.1. posiadaj^ niezb^dnq wiedz^ i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponujq osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

9.1.2, posiadajq uprawnienia do wykonywania okresionych czynnosci, jezeli ustawy naktadajq

obowiqzek posiadania takich uprawnieh,

9.1.3, znajduj^ si$ w sytuacji ekonomicznej iub finansowe] zapewniaj^cej wykonanie Zakupu.

9.1.4. zobowiqzuj^ sj^ w okresie obowi^zywania umowy do bezptetnego udzielenia dost^pu

do dedykowanego kataiogu online cz^sci zamiennych marki Land Rover wraz z

aktualnymi cenami producenta w celu prawidtowego doboru asortymentu z Zatqcznika

nr 1 do Umowy.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Spr^^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedziainosci^
Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel.; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eifcur-Trans z siedzibq.w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynis, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

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

S^d Rejonowy d!a Lodz^Sro^mlescia w Lodz!, XX Wydzia! Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
ZaMadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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Ocena spefnienia warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym nastqpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawc? oswiadczeh i dokumentow, o ktorych mowa pkt.11 SIWZ metodq

spetnia/nie spe^nia,

9.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza do udziafu w Post^powaniu zakupowym Wykonawcow wsp6!nie

ubjegaj^cych si^ o udzielenle Zakupu (Konsorcjum).

10. Wykluczenie z Post^powania zakupowego.

10.1. ZamawEajqcy wyklucza Wykonawc^, Jezeli:

10.1.1. nie wykaza^ spetnienEa warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym lub nie wykaza^

braku podstawwykluczenia,

10.1.2. z^ozyt nieprawdziwe informacje maj^ce wptyw lub mogqce miec wptyw na wynik

prowadzonego Post^powania zakupowego,

10.1.3. nie daje r^kojmi naiezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko

niemu lub cztonkom organow spofki Wykonawcy post^powanie o popehiienie

przest^pstwa w zwiqzku z prowadzonq dziatalnosci^ gospodarcz^,

10.1.4. bezprawnie wpfywat iub probowat wp^ynqc na czynnosci Zamawiajqcego iub pozyskac

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

10.1.5. urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzaj^cego iub nadzorczego, wspolnika spo^ki

w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spofoe komandytowej

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

a) ktorym mowa w art. 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

!ub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 201 Or. o sporcle,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6

czerwca 1997r. - Kodeks kamy,

c) skarbowe.

10.1.6, jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s^d orzeKt zakaz ubiegania si^

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

o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozb^ kary

Przedsl^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonq. odpowiedzialnoscl^
Kslisko 13, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel,: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eitur-Trans z siedzlbq. w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, fcel.: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

\ Oddzial Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowtec, ul. Instaiacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, fcel, +48 44 73S 16 06 fax; -i- 48 44 735 16 2^

'}

ISqd-Rejonowy dia tiodzi-Srodmiescsa w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
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lub wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si^

o zamowienia publiczne.

10.2. Zamawiaj^cy maze zdecydowac o wykluczeniu Wykonawcy, jezeli:

10,2.1. nie wykonat Umowy zawartej przez Zamawiaj'qcego lub inne Spo^ki z GK PGE lub

wykonatj^ nienaiezycie,

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

do Wykonawcy wszcz^to postepowanie upadtosciowe b^dz likwidacyjne,

10.2.3. zfozy^ wniosek o dopuszczenie do udzia^u w postepowaniu nie b^dqc zaproszony

do udziatu w Post^powaniu zakupowym,

10.2.4.uzasadnione jest podejrzenie, ze zawart z innym Wykonawcq lub podmiotem nie

uczestnicz^cym w Post^powaniu zakupowym, porozumienie majqce na celu zaktocenie

konkurencji w Post^powaniu zakupowym.

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

warunkow udziahi w Post^powaniu zakupowym.

11.1, Wypetniony Formuiarz ofertowy Wykonawcy - Zafqcznik nr toraz zapis w arkuszu

kalkulacyjnym na pfycie CD.

11.2, Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spetnieniu warunkow udzia^u

w Post^powaniu zakupowym (Zafqcznik nr 2 do SIWZ). Oswiadczenie to naiezy - przed

podpisaniem " wypetnic poprzez wykreslenie tresci oznaczonej przypisem (*) " w zakresie,

wjakim nie dotyczy ona Oferenta.

11.3. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru iub z Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia^aSnosci

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

do ewidencji dziafalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem ferminu sk^adania ofert

11.4. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika Urz^du Skarbowego oraz wtasciwego

oddziahj Zak^adu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajqcych odpowiednio, ze Wykonawca

nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sk^adek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne, lub zaswjadczeh, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roztozenie na raty zalegfych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

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

Oddzia! Eitur-Trans z siedzibq.w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynig, tel,; +48 75 772 37 01 Fax; 4-48 75 772 37 37

Oddzis) Rogawiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, u!, fnstalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, te!. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonow); dla Lo(tek,Sr6dmiescia w Lodzi, XX Wydziat Xrajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
..KapkalJZaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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w^asciwego organu wystawionych nie wczesniei niz 3 miesidce przed uptywem terminu

sktadania oferf. JezelE niemozliwe b^dzie ztozenie stosownych zaswiadczeri, wowczas

Wykonawca maze ztozyc oswiacfczenie, ze nie zalega z opfacaniem podatkow, optat oraz

sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, a w przypadku wyboru Jego oferty, wtasciwe

dokumenty zobowi^zany jest dostarczyc przed podpisaniem Umowy.

11.5. Ewentuafne pefnomocnictwo wystawione dla osob podpisuj^cych ofert^ j za^cznlki, jezeli

osoby te nie s^ uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadq reprezentacji

danego Wykonawcy wynikajqcq z dokumentu wydanego przez wtasciwy organ rejestrowy, (np.

Krajowy Rejestr S^dowy).

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

Polskiej w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym,

sktada oswiadczenje, ze:

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

ogfoszono upadtosci, ani nie wszcz^to post?powania restrukturyzacyjnego,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si^ o udzieienie Zakupu,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkow, op^at lub sktadek na ubezpieczenEe spoteczne

lub zdrowotne albo, ze uzyska^ przewidziane prawem zwolrnenie, odroczenie lub

rozfozenie na raty zaleg^ych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu.

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

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

osob uprawnionych do porozumiewania si^ z Wykonawcami.

12.1. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy

zobowi^zuje si^ niezwtecznie udzielic wyjasnieh, chyba, ze prosba owyjasnjenie SIWZ

wp^yn^ta do Zamawiajqcego na mniej niz 3 dni robocze przed terminem skfadania ofert.

12.2. Wszeikie pytania i w^tpiiwosci dotycz^ce specyfikacji nalezy kierowac pisemnie na adres

Zamawiajqcego poczt^ lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SiWZ.

12.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczqcego tresci SIWZ, Zamawiaj^cy przesle tresc pytan

wraz z wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat Enformacj^

/; Przedsi^biorstwo Tcansportowo - Spr^^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^odpowiedzialnosd^
Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tei.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans z siedzsb^ w Bogsiyni
d. 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. Instafacyjna 20, 97-400 Befchatow, skr. poczl:, 98, te!. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16

_J,S^d Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150 (^
\ I Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060



S tro n a 19

Nr Postepowania zakupowego BTC/FH/0352/161/2019

wszystko-wsz^dzie- w terminie

o wszcz^ciu Post^powania zakupowego bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci

wyjasnienia na stronie Zamawiajqcego.

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

zasadach.

12.5. Zamawiajqcy maze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tresc

SIWZ. Dokonanq w ten sposob zmian^ SIWZ Zamawiajqcy przekazuje niezwtocznje

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

zakupowego, a takze zamieszcza jq na stronie internetowej.

12.6. Jezeli Zamawiaj^cy dokona wyjasnien bqdz modyfikacji tresci specyfikacji, wyjasnienia

i modyfikacje b^d^ dla Wykonawcow wi^ce. SIWZ naiezy odczytywac wraz z mozliwymi

wyjasnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawjajqcego.

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

niz uprawniona do kontaktowania si^ zWykonawcami.

12,8. Do porozumiewania si? 2 Wykonawcami uprawniona jest: Michat Karasiriski, e-mail:

michal.karasinski@betrans.ol

13. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiaj^cy odst^puje od zqdania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

14. Wymagania dotyczqce Wadium

Zamawiajqcy odst^puje od wniesienia wadium.

15. Termin zwiqzania ofertq.

15.1. Wykonawca b$dzie zwi^zany ofert^ przez okres 90 dm od up^ywu terminu sktadania ofert.

15.2. Przed uptywem terminu zwi^zania ofert^, Zamawiaj^cy moze zwrocic si^ do Wykonawcow

o wyrazenie zgody na przed^uzenie terminu zwiqzania ofert^.

15.3. Wykonawca moze przed^uzyc termin zwiqzania ofert^ z wtasnej inicjatywy.

16. Opis sposobu przygofowania ofert i forma oferty.

16.1. Ofert^ wraz z za^cznikami nalezy ztozyc w formie pisemne] oraz w formie elektroniczne] na

nosniku CD zgodnie ze wzorem.

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

Oddzsa! Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
u!. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow/ skr. poczt. 98, tie). +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy d!a todzt-Srodmj^sda^ Lodzl, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat ZciRTadowy 161078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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16.2. Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie strony Oferty i zatqcznikow zawierajqce tresc byty

ponumerowane i parafowane przez osoby podpisuj^ce Ofert^. Wszystkie strony Oferty

powinny bye tn/vale z^czone w sposob uniemoziiwiajqcy wyj^cie ktorejkolwiek ze stron.

16.3. Pozostate oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mog^ bye przekazane

pisemnie za pomocq telefaksu lub drog^ elektronicznq pod warunkiem dostarczenia

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

z oryginatem.

16.4. Oferta must bye sporz^dzona wj^zyku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca moze ztozyc

jednq ofert^ w formie papierowej podajqc cen^ w poiskich ztotych (PLN) na Formularzu

ofertowym Wykonawcy ~ Zaf^cznik nr 1 do SIWZ.

16.5. Cena ofertowa musi bye podana cyfrowo i stownie PLN netto.

16.6. Poprawki nanoszone w ofercie muszq bye czytelne i opatrzone podpisem lub paraf^ osoby

podpisuj^cej ofert^,

16.7. Oferta wraz z zat^cznikami sporzqdzona przez Wykonawc^ musi bye podplsana przez

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

danego Wykonawcy wynikajqcq z dokumentu wydanego przez w^ciwy organ rejestrowy

b^dz przez stosownie umocowanych petnomocnikow, dla ktorych nalezy zatqczyc

pefnomocnictwo. Dokument ustanowienia pe^nomocnictwa winien bye dofqczony do oferty.

Wykonawca zobowi^zany jest do^czyc do oferty dokumenty, o ktorych mowa w pkt 11

SIWZ.

16.8. Dokumenty sktada si$ w formie orygina^u tub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

z wy^czeniem odpisu z KRS lub z CEIDG, ktore nie wymagaj^ poswiadczenia za zgodnosc

z oryginatem.

16.9. Wykonawca ma prawo nie pozniej niz w terminie sktadania oferty zastrzec, ze nje 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 zakresie stanowiq tajemnic^ spotki j nie mogq bye ogolnie

udost^pnione.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedziainosciq
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, 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

^x
Oddzial Rogowiec z siedzibq, w Rogowcu

"^ogowiec, ul, Instaiacyjns 20, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, te!, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

,/_S^d Rejonowy dfa Lodzi-Srodmiescia w todzi, XX Wydzla! Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
\ I / ^—.^. Kapita} Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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16.10. Wykonawca maze przed upfywem terminu sk^adania ofert wycofac ztozonq ofert^ sktadajqc

odpowiednie oswiadczeme z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY do Post^powania

zakupowego nr BTC/FH/0352/161/2019.

16.11. Ofert? nalezy umiescic w nieprzezroczystej zamkni^tej kopercie, opiecz^towanej i opisanej

nazwq i adresem Wykonawcy:

1/zaacfresowanej na;

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

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

Dziai Handlowy

2, oznaczonej:

Oferta w Post^powaniu zakupowym nr BTC/FH/0352/161/2019

pn. ,,Dostawa cz^sci zamiennych do samochodow marki Land Rover"

NIE OTWIERAC

UWAGA: koperta musi bye ponadto oznaczona nazwq Wykonawcy.

W przypadku braku w/w informacji Zamawiajqcy me ponosi odpowiedzialnosci

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

16.12. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej

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

sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian powinno bye opakowane takjak oferta

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

17. Miejsce oraz termin sk^adania Ofert.

17.1. Ofert? nalezy sk^adac w:
Sekretariacie Zamawiajqcego,

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

wgodzinach700-1500

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^fcowe ,,Betrans" spotka z ograniczonq, odpowiedziainoscic^

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

Oddzia! Eltur-Trans z sledzib^w Bogafcyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 7S 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, fcei, 4-48 44 735 16 06 Fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dia iiodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziai Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
K^ipitat Zak}adowy>6"H^8 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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lub przestec zaadresowan^ i oznaczonq wg. pkt. 16.11.SIWZ.

Termin sRfadania ofert uptywa dnia:C/7..,.0/.y..2019 r. o godzinie ^

UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sj$ dat? i godzin^ wptywu oferty do Orcianizatora

Postepowania zakupoweao, a nie dat^ i godzin^ jej wystania przez Wykonawc^ (np. przesy^k^

pocztowq lub kurierskq).

17.2. Oferty zostanq 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 roziiczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ w walutach

obcych. Roziiczenia prowadzone b^d^ w walucie polskiej - polskich ztotych (PLN).

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

najkorzystniejszej oferty.

19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy b^dzie klerowat si^ nast^pujqcymi

kryteriami:

Lp.

1.

2.

Dotyczy Oferty z
Zafqcznika nrl:

1A,1B, ID

2A,2B

1C
2C

Nazwa kryterium

Cena netto

Wielkosc rabatu

Symbol

c

R

Waga

90%

10%

llosc punktow

90

10

W trakcie oceny Ofert kolejno ocenianym Ofertom zostanq przyznane punkty wedtug

nast^pujqcych wzorow:

WPO = C + R, gdzie:

WPO -Wartosc punktowa Oferty badanej:

C ~ liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Cena netto"

R - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Wie!kosc Rabatu"

19.2. Liczba punktow w kryterium ,,Cena netto" (C) zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

Przedsl^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" sp6tk3 z ograniczonq odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Bejchstow, skr. poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans z siedzib^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, ill, Enstalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczL 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: -r 48 44 735 16 24

S^d R^jonowy dia Lodzi-Srodmiescia w todzi, XX Wydzial Krajowego Rejestris S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapita! Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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c= 90
'bad

Cmin - najnizsza z zaoferowanych przez Wykonawcow cena netto.

Cbad - cena netto w Ofercie badanej.

19.3. Liczba punktow w kryterium ,,Rabat" (R) zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

R bad

R 10
Rr

Rmax - najwy±szy uzyskany rabat od Wykonawcow

Rbad ~ uzyskany rabat w Ofercie badanej.

Wszystkie wylEczenia b?dq dokonywane do dwoch miejsc po przecinku.

19,4. Zamawjajqcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje

przeprowadzenie negocjacji handiowych (jako dogrywki) zapraszajqc drogq eiektroniczn^ do

udziafu w negocjacjach wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty nie podlegajqce

odrzucenlu. Zamawiaj^cy przewiduje przeprowadzenie negocjacji handiowych w siedzibie

Zamawiajqcego. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozfiwosc odstqpienia od przeprowadzenia

negocjacji handiowych bez podania przyczyn.

19,5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy zbada czy Wykonawcy nie podlegaj^ wykiuczeniu

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

19.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy oferty nie podlegajq odrzuceniu.

Zamawiaj^cy odrzuca ofert^, jezeli:

1) oferta nie odpowiada wymaganiom okreslonym w trescj SIWZ,

2) zawiera razqco nisk^ cen? wykonania przedmiotu Zakupu,

3) jest niewazna na gruncie obowi^zuj^cych przepisow prawa,

4) Wykonawca nie poprawit omytek w Ofercie,

5) Wykonawca nie uzupe^nit iub nie ztozyt wyjasnien dotycz^cych jego oferty na wezwanie

Zamawiaj^cego,

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

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spofka z ograniczon^ odpowiedzia!nosd^
Kalisko 13, 97-400 Betehatow, skr, poczt, 98, tel.; + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

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

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

Sqd Rejonowy dia.'totJzi-Srodpfiiescia'y; Lodzi, XX Wydziaf Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
/Kapital Za^adowy 1^078500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060

\./
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7) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

8) Wykonawca nie wyrazit zgody na przedfuzenie terminu zwi^zania ofertq,

9) Wykonawca nie wniost wadium lub nie przecHuzyt okresu waznosci wadium, lub wniost

wadium w sposob nieprawidtowy.

19.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieri

dotycz^cych tresci ztozonych ofert oraz ztazonych oswiadczeh lub dokumentow.

19.8. Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminle nie ztozyli

petnomocnictw, oswiadczen lub dokumentow wskazanych w tresci SiWZ lub ztozyli

dokumenty, petnomocnictwa i oswiadczenia zawierajqce b^dy, do Ech uzupetnienia

w wyznaczonym terminie.

19.9. Jezeli nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty ze wzgl^du na to, ze zostafy

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

Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminle ofert

dodatkowych. Wykonawcy, sktedaj^cy oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowac cen wyzszych

njz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

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

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

rekomenduje wybor oferty z nizsz^ cen^.

19.11. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla

si^ od zawarcia Umowy lub nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zakupowej, Zamawiajqcy moze wybrac Najkorzystniejszq Ofert^ sposrod pozosta^ych

ofert, chyba ze zachodz^ przestanki do unlewaznEenia Post^powania zakupowego.

19.12. W przypadku przewidzianym w pkt 19.11 Jak rowniez w przypadku niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca moze zostac wpisany na list^

Wykonawcow o statusie ,,zawieszona wspo^praca" (LWZW) zgodnie z Procedure Ogoln^

Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitatowej PGE.

19.13. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejsz^ ofert^ na podstawie kryterium oceny ofert

okresionego w pkt 19.1. SIWZ oraz po przeprowadzonych negocjacjach handiowych.

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

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

Oddziaf Rogowiec z sjedzibq. w Rogowcu
Rogo,Wig& ui. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

^ifd Rejonowy)dl3 Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
;' ^ ^ Kapital Zaklsdowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060



S tro n a I 15

Nr Postepowania zakupowego BTC/FH/0352/161/2019

wszystko-wsz^dzfe- w terminie

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

realizacji Zakupu.

20.1. Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki

w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Komisj^ przetargowq.

20.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowi^zany jest do podpisanja dokumentow,

zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy - Zafqcznsk nr 3 do SIWZ z Zamawiaj^cym.

20.3. W razie uchylania si? od podpisania Umowy, Umow^ uznaje si^ za zawart^ 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

Zafqczmk nr 3 do SIWZ.

21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

21.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzlelaniem 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^

ZamawEajqcego.

21.2. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegaj^ zwrotowi. Wykonawcy ponoszq wszelkie

koszty wtasne zwiqzane z przygotowaniem i zfozeniem ofert, niezaleznie od wyniku

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

z tego tytu^u 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 Spo^ki Zamawiajqcego.

21.5. Wynagrodzenie maze bye zapfacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

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

22. Zatqczniki: (-^ V ^

Zafqcznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.

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

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

Oddzial Rogowiec z siedzlbc^w Rogowcu
Rogowlec, ul, Instaiacyjna 20, 97-400 Betchat6w, skr. poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lojfei-Srodmiescla w k.odzi, XX Wydziat Krajowego Rejesfcru S^dowego Numer KRS; 0000134150
K^i^a! Zak!a^owy~Tfr4}78 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

/ •' / /
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Zat^cznik nr 2 - OswEadczenie.

Zat^cznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.
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Specialists Te6hniGzny

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betran5" spofka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Odcizsa} Eltur-Trans z sledzib^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tei.; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
f ^

Rogowiec, u!. Instalacyjna 20, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 Fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w todzi, XX Wydzia! Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
^etr^nr.// tk Kapital Zakiadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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