
 

 
 

 

  

 

 

 „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, dnia 01.06.2021r. 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu BTC/FZ/0575/014/2021/P pn.: „Świadczenie 

usług załadunku i rozładunku materiałów sypkich maszyną przeładunkową” 

 

Pytanie 1: 

(…) chciałbym złożyć ofertę w formie: wszystkie załączniki wypełnione ręcznie (z wyłączeniem odpisu z KRS 

lub z CEIDG), własnoręcznym podpisem, za zgodność z oryginałem, wszystkie strony z treścią będą 

parafowane, zeskanowane, podpisane podpisem elektronicznym epuap, wszystkie załączniki będą 

zaszyfrowane w pliku 7.zip i wysłane. Czy taka forma składania oferty jeśli chodzi o podpisy spełnia Państwa 

wymagania czy cos pominęliśmy ? 

Czy Umowa Udostępniania Danych osobowych wraz z Klauzula informacyjną jest wymagana w dniu składania 

oferty? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuścił składanie Ofert w formach: 

˗ w przypadku oferty podpisanej podpisem własnoręcznym złożeniu podlega kopia cyfrowa podpisanej 

oferty (skan), (wypełnione ręcznie (z wyłączeniem odpisu z KRS lub z CEIDG), podpisane 

własnoręcznym podpisem, potwierdzone za zgodność z oryginałem, wszystkie strony z treścią 

parafowane, zeskanowane), 

˗ w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, (w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257, s. 73). 

Zamawiający nie przewidział podpisywania Ofert podpisem zaufanym (ePUAP). Przed wysłaniem Oferty 

wszystkie załączniki powinny być zaszyfrowane w pliku 7.zip 

 

Zgodnie z punktem 21.2. SWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do 

podpisania Umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do Oferty Umowy Udostępniania Danych osobowych wraz z Klauzulą 

informacyjną. 

 

Pytanie 2: 

(..) Czy znowu wymagane jest wadium? Niestety stanowisko naszego Właściciela w tej kwestii nie zmieniło 

się, czy wykluczy to nas z postępowania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z punktem 15 SWZ Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść 

wadium w wysokości 5 000,00 PLN. 

Ponadto zgodnie z punktem 19.7 SWZ Zamawiający odrzuca  ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium 

lub nie utrzyma wadium do upływu terminu związania ofertą, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 

 


