
 

 
 

  
 

 „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/1674/140/2021/P             Piaski, dnia 20.12.2021r.  
 
 
Dotyczy: modyfikacje treści SWZ w Postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr 
BTC/PZ/1674/035/2021/P pn.: „Najem długoterminowy pojazdów typu pick-up”. 
 
 
 
1. Pkt. 4.1. SWZ posiadał brzmienie: 

4.1. Przedmiotem Zakupu jest najem długoterminowy 16 sztuk pojazdów osobowo-terenowych 
typu pick-up o parametrach:  

 fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, przy czym Zamawiający dopuszcza 
najem 7 używanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2020, pick-upów, które mają być 
przekazane do 03.01.2022r. W takim przypadku Zamawiający wymaga wymiany 7 używanych pick-
upów na  fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r. do 30.04.2022r., 

 nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną, 
 silnik o mocy min. 110 KW,  
 rodzaj paliwa – ON,  
 przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny,  
 napęd 4x4 z reduktorem,  
 zbiornik paliwa o pojemności min 70 litrów,  
 bardzo dobry stan techniczny i estetyczny,  
 przystosowanie do przewozu min. 5 osób,  

wraz z pakietem serwisowym zawierającym: 
 naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wymagane przez producenta pojazdu w czasie kontraktu,  
 wymianę części eksploatacyjnych (tarcze, klocki, bębny hamulcowe bez limitu wymian),  
 dodatkowe 2 komplety opon w ramach kontraktu do każdego pojazdu.  

 
Ponadto pojazdy będą: 

 posiadały przez cały okres najmu aktualne przeglądy okresowe i badania techniczne, 
 objęte przez cały okres najmu ubezpieczeniem OC, AC ze zniesionym udziałem własnym w 

szkodach,  
 posiadały przez cały okres najmu w pełnym zakresie ubezpieczenie NNW i Assistance. 

Zamawiający wymaga samochodów zastępczych na cały okres naprawy/wyłączenia z ruchu/ awarii/ szkody 
komunikacyjnej. 

 
Pkt. 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

 
4.1. Przedmiotem Zakupu jest najem długoterminowy 16 sztuk pojazdów osobowo-terenowych 

typu pick-up o parametrach:  
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 fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, przy czym Zamawiający dopuszcza 
najem 7 używanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2020, pick-upów, które mają być 
przekazane do 03.01.2022r. W takim przypadku Zamawiający wymaga wymiany 7 używanych pick-
upów na  fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r. do 30.04.2022r., 

 nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną, 
 silnik o mocy min. 110 KW,  
 rodzaj paliwa – ON,  
 przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny lub automatyczna,  
 napęd 4x4 z reduktorem,  
 zbiornik paliwa o pojemności min 70 litrów,  
 bardzo dobry stan techniczny i estetyczny,  
 przystosowanie do przewozu min. 5 osób,  

wraz z pakietem serwisowym zawierającym: 
 naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wymagane przez producenta pojazdu w czasie kontraktu,  
 wymianę części eksploatacyjnych (tarcze, klocki, bębny hamulcowe bez limitu wymian),  
 dodatkowe 2 komplety opon w ramach kontraktu do każdego pojazdu.  

 
Ponadto pojazdy będą: 

 posiadały przez cały okres najmu aktualne przeglądy okresowe i badania techniczne, 
 objęte przez cały okres najmu ubezpieczeniem OC, AC ze zniesionym udziałem własnym w 

szkodach,  
 posiadały przez cały okres najmu w pełnym zakresie ubezpieczenie NNW i Assistance. 

Zamawiający wymaga samochodów zastępczych na cały okres naprawy/wyłączenia z ruchu/ awarii/ szkody 
komunikacyjnej. 

 
 

2. Załącznik nr 1 do IPU otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do IPU_po modyfikacji. 
 
 
 
Modyfikacje treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


