
 

 
 

 

  

 

 „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, BDO: 000019106 

 

 

 

 

 

BTC/0270/045/2021/P Piaski, 02.05.2021r. 

 

 

 

Dotyczy:  wyjaśnienia treści SWZ dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego 

zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FZ/0570/10/2021/P pn.: "Świadczenie 

usług ładowarkami kołowymi na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Oddział KWB 

Bełchatów". 

 

 

1. Pytanie: Witam serdecznie, czy w przetargu na świadczenie usług ładowarkami kołowymi na terenie PGE GiEK 

S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Oddział KWB Bełchatów jest możliwe złożenie wadium w formie 

ubezpieczeniowej gwarancji podpisanej podpisem elektronicznym oraz czy można wnieść wadium w jednej 

łącznej kwocie np. 7 500 zł w przypadku złożenia oferty na część nr 1 i 2 czy trzeba odrębną gwarancję dla 

każdej części. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

podpisanej 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). Dokument należy przesłać drogą e-mailową razem z pozostałymi dokumentami 

wymaganymi w postępowaniu, we wskazanym terminie składania ofert.  

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie jednej gwarancji ubezpieczeniowej, przy czym dokument 

gwarancyjny powinien być sformułowany w sposób jasny, nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. 

Gwarancja powinna zawierać informacje, których części dotyczy. Ponadto w gwarancji należy wskazać sumy 

gwarancyjne kwot wadium odpowiadające częściom postępowania. 

 


