
 

 
 

 

  

 

 

 „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 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150 
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 

 

 

Piaski, 02.06.2021r. 

 

Dotyczy: modyfikacja treści SWZ w postępowaniu nr BTC/FH/4424/2049-2/2018-2020 pn.: „Dostawy i 

serwis ogumienia pojazdów osobowych „Betrans” sp. z o.o. poza siedzibą Zamawiającego”. 

 

1. ust. 6.2. §6 ODBIÓR posiadał brzmienie: 

6.2. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru zawierający informacje zawarte w pkt. 16 

Załącznika nr 1. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: Użytkownik pojazdu oraz Przedstawiciel 

Wykonawcy. Podpisany Protokół Odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Przedstawicielowi 

Zamawiającego drogą e-mailową, nie później niż 2 dnia roboczego po wykonaniu usługi. 

ust. 6.2. §6 ODBIÓR otrzymuje brzmienie: 

6.2. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru zawierający informacje zawarte w pkt. 16 

Załącznika nr 1. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron lub przesłany drogą elektroniczną. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: Użytkownik 

pojazdu oraz Przedstawiciel Wykonawcy. Podpisany Protokół Odbioru Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego drogą e-mailową, nie później niż 2 dnia roboczego po 

wykonaniu usługi. 

2. Zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej w numeracji §9 Załącznika nr 1 – Wzór umowy 

Realizacyjnej do Załącznika nr 2 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy Ramowej. 

 

§9 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY posiadał brzmienie: 

9.1. Zamawiający jest uprawniony, wedle własnego wyboru, do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jeżeli:  

9.1.1. Wykonawca stał się niewypłacalny, wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne 

lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;  

9.1.2. zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekracza 14 dni, albo Wykonawca opóźnia 

się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować 

w czasie umówionym; 

9.1.3. Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od towarów i 

usług; w sytuacji powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa publiczne, 

w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz przeciwko 

wiarygodności dokumentów (art. 270-277 kk) urzędującego członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie postępowania 

zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy. 
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9.2. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. 

 

§9 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY otrzymuje brzmienie: 

9.1. Zamawiający jest uprawniony, wedle własnego wyboru, do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jeżeli: 

9.1.1. Wykonawca stał się niewypłacalny, wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 

likwidacyjne lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości; 

9.1.2. zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekracza 14 dni, albo Wykonawca 

opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał go zrealizować w czasie umówionym; 

9.1.3. Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 

towarów i usług; 

9.1.4. w sytuacji powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa publiczne, 

w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi 

i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz 

przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 kk) urzędującego członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione 

zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy. 

9.2. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego 

zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne. 

 

Modyfikacja treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 


