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Dotyczy: modyfikacji treści SWZ do Postępowania zakupowego nr TZ/1167/2021  
w celu udzielenia Zakupu o nazwie: „Grupowy przewóz osób – przewozy pracownicze  

dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów na liniach B-1,  37A, 44, 54/57, 54A, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 82A, 88, 94, wew.” . 

 
 
 
Na podstawie pkt. 6.3.1.4 PROC 77513/F Procedura – Zakupy w „Betrans” sp. z o.o. niniejszym 
dokonuje się zmiany SWZ w następujący sposób: 
 

1. pkt 7.5 SWZ posiadał brzmienie: 

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca polegał na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków”. 

pkt 7.5 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca polegał na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunki, 
jakie Wykonawca musi spełniać w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich 
szczegółowo określone zostały w punkcie 7.1 SWZ”. 

2. Do treści SWZ dodaje się treść o następującym brzmieniu: 

„7.6 Przy spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym Wykonawca może 
polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania Zakupu, zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
podmiotów trzecich niezbędnymi do wykonywania Zakupu, przedstawiając  
ich zobowiązanie do udziału w realizacji Zakupu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 
do SWZ”. 

7.7 W celu umożliwienia oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu wystarczającym do wykonania Zakupu oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) oryginał pisemnego zobowiązania, w którym podmioty zobowiążą się do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu Zakupu, o którym mowa w pkt. 7.6 SWZ, 
b) dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji tych podmiotów,  
c) wskazujące charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami, 
d) wskazujące zakres i okres udziału innych podmiotów przy wykonywaniu Zakupu, 
e) wskazujące zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, 



                                                                                                       

  
 

  
 

 
„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, nr BDO 000019106 

 
 

f) wskazujące sposób wykorzystania zasobów innych podmiotów przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu Zakupu. 

7.8 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu 
zakupowym, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, polega na zasobach innych podmiotów 
Zamawiający żąda wykazania braku podstaw wobec tych podmiotów do wykluczenia  
z udziału w Postępowaniu zakupowym oraz wykazania spełniania warunków udziału  
w Postępowaniu zakupowym poprzez złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SWZ”. 

3. Pkt. 7.6 SWZ otrzymuje numerację 7.9. 

4. Pkt. 7.7 SWZ otrzymuje numerację 7.10. 

5. W pkt. 23 dodaje się pkt. 23.7 o następującym brzmieniu: 

„Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zakupu”. 

Treść Załącznika zostanie opublikowania na stronie internetowej wraz z modyfikacją SWZ. 

 

 
 

 


