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„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

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

 

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

 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

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

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060  

 

 

                Piaski, dnia 23.11.2020r. 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w Postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego nr BTC/FZ/2015/212/2020/P pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym na bocznicy kolejowej Rogowiec” 

 

 

 Pytanie 1:  

(…) bardzo bym prosiła o udostepnienie, jeśli to możliwe załączników w wersji edytowalnej, do ww. 

postępowania.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzach znajdujących się na stronie internetowej. 

Zamawiający nie udostępni formularzy w wersji edytowalnej. 

Pytanie 2: 

(…) W formularzu ofertowym, w (…) pozycjach:  

 8 – jest 1, winno być 2  

10 – jest 2, winno być 8  

18, 20, 22, 23, 27 – jest 12, winno być 8  

(...) Ponadto w tabeli nie ujęto pozycji, w której mógłbym wskazać cenę wymaganych materiałów. 

Natomiast w § 4 Istotnych Postanowień Umowy wskazano, że „materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy zabezpiecza Wykonawca”. Proszę o zmianę formularza ofertowego oraz 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie oraz wydłużenie terminu 

na składanie ofert (…)  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmodyfikuje Formularz ofertowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia w powyższym 

zakresie.  

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 30.11.2020r. do godz. 15:00. (Hasło 

do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później 

niż w terminie do dnia 1.12.2020r. do godziny 9:00 


