
 

 
 

  
 

 „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/1289/103/2021/P             Piaski, dnia 07.10.2021r.  

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu 

nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr 

BTC/FZ/1289/027/2021/P pn.: "Zakup podnośników warsztatowych wraz z montażem".  

 

 

2. Pytanie: W punkcie 4 SWZ opis przedmiotu zakupu Zamawiający wymaga dostawy 3 sztuk 

podnośników wraz z trzema podstawami montażowymi i ich montażem oraz 2 sztuk podnośników 

warsztatowych nożycowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i na rzecz 

Zamawiającego decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych dla tych 

składników instalacji, które zgodnie z wymogami obowiązującego prawa wymagają takiego 

dopuszczenia. Zgodnie z ustawą zgłoszenie podnośnika do UDT może dokonać użytkownik, czyli 

w praktyce podmiot prowadzący działalność gospodarczą na stanowisku z dźwignikiem po 

uprzednim uzyskaniem niezbędnych dokumentów od dostawcy. W związku z powyższym proszę o 

zmianę zapisów w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu pozyskania przez Wykonawcę decyzji UDT 

zezwalającej na eksploatację urządzeń i wprowadzi stosowną modyfikację treści SWZ. 

 

3. Pytanie: Ze względu na nieprecyzyjne informacje dotyczące aktualnej dostępności i ceny 

otrzymane od producenta podnośników, które są przedmiotem postępowania zakupowego 

dotyczące aktualnej zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.10.2021. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 13.10.2021r. do 

godz. 12:00. Zamawiający wprowadzi modyfikację treści SWZ w tym zakresie. 


