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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

  do Post�powania zakupowego nr TZ/1204/2021 

w celu udzielenia Zakupu pn.: 

„Usługi samochodami samowyładowczymi o ładowno�ci min. 
11t, z nap�dem min. 6x6, z mo�liwo�ci� demonta�u tylnej 

burty/klapy wraz z obsług� kierowcy” 

POST�POWANIE ZAKUPOWE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKO�CZONEGO 

AUKCJ� ELEKTRONICZN� I/LUB NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI   

„Betrans” sp. z o.o. Kalisko 13,  

97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98 

Oddział Eltur – Trans z siedzib� w Bogatyni  

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia 

Post�powanie zakupowe nie jest obj�te przepisami ustawy  

Prawo zamówie� publicznych 
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1. ZAMAWIAJ�CY 

„Betrans” spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Kalisku, Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, 

skrytka pocztowa 98, wpisana do Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy  

dla Łodzi-�ródmie�cia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru S�dowego, pod nr KRS: 

0000134150. Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 zł, NIP: 769-19-76-060, REGON: 592178498, numer 

BDO: 000019106. 

2. ORGANIZATOR POST�POWANIA ZAKUPOWEGO 

2.1. Organizator Post�powania zakupowego: 

 „Betrans” spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Oddział Eltur–Trans z siedzib� w Bogatyni.

2.2. Adres do korespondencji w sprawie Post�powania zakupowego: 

 „Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur–Trans z siedzib� w Bogatyni,  

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia.

2.3. E-mail do korespondencji w sprawie Post�powania zakupowego:  

marta.wisiecka@betrans.pl.

2.4. Telefon kontaktowy w sprawie Post�powania zakupowego: 

tel.: +48 75 772 3723, +48 75 772 3701, fax: +48 75 772 3737.

3. TRYB POST�POWANIA ZAKUPOWEGO 

Przedmiotowe Post�powanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zako�czonego aukcj� elektroniczn� i/lub negocjacjami handlowymi, z zachowaniem zasad okre�lonych  

w niniejszym dokumencie, za� w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje si� zapisy zamieszczone  

w Procedurze Zakupy w „Betrans” sp. z o.o. - PROC 77513/F, dalej: Procedura, oraz w Dobrych 

Praktykach Zakupowych, z uwzgl�dnieniem Kodeksu Post�powania dla Partnerów Biznesowych Spółek 

GK PGE dost�pnych na stronie http://betrans.pl/przetargi, jak równie	 postanowienia Kodeksu cywilnego. 

Post�powanie nie jest obj�te przepisami ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie maj� odpowiednie przepisy Procedury,  

a tak	e przepisy Kodeksu cywilnego. 

Wykonawca przyst�puj�c do udziału w Post�powaniu zakupowym o�wiadcza, 	e zapoznał si�  

z zasadami okre�lonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, 	e on, jego pracownicy, 

współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których b�dzie �wiadczy
 usługi w ramach 

zawartej Umowy zakupowej b�d� przestrzega
 wszystkich obowi�zuj�cych przepisów prawa  

oraz postanowie� ww. dokumentów. 
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4. INFORMACJE WST�PNE 

4.1. U	yte w Specyfikacji terminy maj� nast�puj�ce znaczenie:

4.1.1. Oferta - o�wiadczenie woli zawarcia umowy zło	one przez Wykonawc� Zamawiaj�cemu 

w odpowiedzi na ogłoszenie o Zakupie. 

4.1.2. Post�powanie zakupowe - proces maj�cy na celu wyłonienie Wykonawcy  

dla realizacji usług, prowadzony na podstawie niniejszego dokumentu, Procedury, 

regulacji wewn�trznych lub Kodeksu cywilnego. 

4.1.3. Procedura - Procedura Zakupy w „Betrans” sp. z o.o. - PROC 77513/F. 

4.1.4. Specyfikacja/SWZ - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, w której zawarte s�

informacje i wymagania pozwalaj�ce na zło	enie Oferty oraz warunki  

i wymagania na jakich zostanie zawarta umowa. 

4.1.5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadaj�c� osobowo�ci prawnej, która oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega 

si� o udzielenie Zakupu, zło	yła Ofert� lub zawarła Umow�.  

4.1.6. Zakup - Zakup, którego przedmiot został opisany w pkt. 5 SWZ. 

4.1.7. Zamawiaj�cy – „Betrans” spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� Kalisko 

13, 97-400 Bełchatów, skrytka pocztowa 98. 

4.2. Zał�czniki doł�czone do SWZ stanowi� jej integraln� cz��
. 

4.3. Wykonawca zobowi�zany jest zapozna
 si� dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ  

i przygotowa
 Ofert� zgodnie z wymaganiami w niej okre�lonymi. 

4.4. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługuj� Zamawiaj�cemu. 

4.5. Wszelkie informacje przedstawione w SWZ oraz przekazane w trakcie Post�powania 

zakupowego mog� by
 wykorzystywane wył�cznie w celu przygotowania Oferty. 

4.6. Pozostałe informacje dot. Post�powania zakupowego:

4.6.1. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania Ofert cz��ciowych. Cena zaoferowana w ramach 

Oferty jest taka sama w ramach cało�ci Zakupu tj. dla ka	dego z pojazdów. 

4.6.2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania Ofert równowa	nych. 

4.6.3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza udzielania Zakupów uzupełniaj�cych.

4.6.4. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. 

4.7. Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy bior�cego udział w Post�powaniu zakupowym 

musi znajdowa
 si� na terytorium RP. 
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5. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

5.1. Przedmiotem Zakupu jest �wiadczenie usług samochodami samowyładowczymi  

o ładowno�ci min. 11t, z nap�dem min. 6x6, z mo�liwo�ci� demonta�u tylnej burty/klapy 

wraz z obsług� kierowcy w ilo�ci 3 sztuk, na zasadach i w terminach okre�lonych  

w projekcie Umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ. 

5.2. Koszt paliwa le	y po stronie Wykonawcy. 

5.3. Jako integraln� cz��
 opisu przedmiotu Zakupu nale	y traktowa
 projekt Umowy  

wraz z zał�cznikami stanowi�cy Zał�cznik nr 2 do SWZ. 

6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB REALIZACJI ZAKUPU 

6.1. Planowany termin realizacji Zakupu: od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesi�cy  

lub do czasu zrealizowania Usług na ł�czn� kwot� wynagrodzenia okre�lonego w projekcie 

Umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ w zale	no�ci, która z tych okoliczno�ci nast�pi 

wcze�niej.

6.2. Miejsce realizacji Zakupu: Wykonawca b�dzie wykonywa
 przedmiot Umowy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiaj�cego, a w szczególno�ci: m.in. na terenie PGE GiEK S.A. Oddział 

KWB Turów w tym tak	e na terenie Zakładu Górniczego KWB Turów, a tak	e na terenie PGE 

GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie Umowy 

stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ.

6.3. Czas realizacji Zakupu: według potrzeb Zamawiaj�cego, głównie na I zmianie w dni robocze  

od godz. 6:00 do 14:00, z zastrze	eniem, 	e mog� by
 �wiadczone we wszystkie dni tygodnia  

i w wi�kszym wymiarze godzin na wszystkich zmianach roboczych (I, II, III zmiana),  

po wcze�niejszych ustaleniach mi�dzy Stronami zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w projekcie Umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ.

6.4. Sposób realizacji Zakupu:  

6.4.1. Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca b�dzie zobowi�zany wykaza
  

si� opłacon� polis� lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzaj�cym,  

	e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej (deliktowej  

i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalno�ci i posiadania mienia  

oraz odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, o ile wykonywanie 

umowy wymaga posiadania uprawnie� zawodowych, na standardach rynkowych  

dla tego rodzaju ubezpiecze� z sum� gwarancyjn� nie ni	sz� ni	 500.000,00 PLN  

na jedno i wszystkie zdarzenia - wa	nej na czas realizacji Zakupu. Wykonawca 

zobowi�zuje si�, 	e przed upływem okresu ubezpieczenia zostanie on odpowiednio 

wydłu	ony na cały okres realizacji Zakupu. 
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6.4.2. Podczas realizacji Zakupu Wykonawca b�dzie przestrzegał zapisów okre�lonych  

w projekcie Umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ oraz nast�puj�cych zasad, 

w tym m.in.: 

6.4.2.1. Wykonawca w razie jakiejkolwiek awarii zapewni pojazd zast�pczy  

o parametrach pozwalaj�cych w pełni zast�pi
 pojazd zagwarantowany  

w umowie dla wykonywania usług. 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWNIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1. W Post�powaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mog� ubiega
 si� Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegaj� wykluczeniu;  

2) Posiadaj� niezb�dn� zdolno�ci techniczne i zawodowe do wykonania Zakupu:  

tj. wykonali lub wykonuj�, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

Ofert, a je	eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, usługi  

w zakresie �wiadczenia usług samochodami samowyładowczymi wraz z obsług�

kierowcy, o ł�cznej warto�ci zafakturowanej nie mniejszej ni	 200.000,00 PLN. 

3) Dysponuj� potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu: 

tj. pojazdami w ilo�ci i rodzaju zapewniaj�cymi realizacj� usługi odpowiednio dla cało�ci 

Zakupu o nast�puj�cych parametrach: samochód samowyładowczy, ładowno�
 min. 11t, 

nap�d terenowy min. 6x6, z mo	liwo�ci� demonta	u tylnej burty/klapy, posiadaj�cymi 

wa	ny dowód rejestracyjny oraz prawidłowo opłacone ubezpieczenie minimum OC przez 

cały okres trwania umowy – a w przypadku, gdy okres obowi�zywania ubezpieczenia 

upłynie w trakcie realizacji Zakupu Wykonawca zobowi�zuje si�, 	e zostanie ono 

odpowiednio wydłu	one na cały okres realizacji Zakupu.   

Wykonawca zapewni realizacj� przedmiotu Zakupu przy u	yciu pojazdów, do których 

posiada prawo własno�ci lub inny tytuł posiadania (najem, dzier	awa, leasing).  

W przypadku, gdy okres obowi�zywania umowy upłynie w trakcie realizacji Zakupu 

Wykonawca zobowi�zuje si�, 	e zostanie on odpowiednio wydłu	ony na cały okres 

realizacji Zakupu. 

Wykonawca dysponuje tak	e osobami posiadaj�cymi aktualne uprawnienia  

do kierowania pojazdami, niezb�dnymi do wykonania Zakupu odpowiednio dla cało�ci 

Zakupu. 

4) Posiadaj� uprawnienia do prowadzenia okre�lonej działalno�ci gospodarczej  

lub zawodowej, je	eli odr�bne przepisy nakładaj� obowi�zek posiadania takich 

uprawnie�.
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5) Znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj�cej wykonanie Zakupu:  

w tym m.in. nie zalegaj� z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne. 

7.2. Zamawiaj�cy w Post�powaniu zakupowym wymaga wniesienia wadium. 

7.3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo	liwo�ci udziału w Post�powaniu zakupowym Wykonawców 

wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie Zakupu (konsorcjum). 

7.4. Zamawiaj�cy dopuszcza mo	liwo�
 wykonywania Zakupu przez podwykonawców.  

Wykonawca nie mo	e zleci
 wykonywania przedmiotu umowy lub jego cz��ci podwykonawcom, 

bez uprzedniej zgody Zamawiaj�cego wyra	onej na pi�mie pod rygorem niewa	no�ci. 

Wymagania stawiane podwykonawcom zostały opisane w projekcie Umowy stanowi�cym 

Zał�cznik nr 2 do SWZ. Podwykonawca musi spełnia
 warunki to	same z warunkami 

stawianymi Wykonawcy. 

7.5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo	liwo�ci, aby Wykonawca polegał na zdolno�ciach technicznych 

lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale	nie  

od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków.  

7.6. Ocena spełniania warunków udziału w Post�powaniu zakupowym, opisanych w niniejszym 

punkcie SWZ, b�dzie dokonywana metod� spełnia/nie spełnia. Zamawiaj�cy dokona oceny 

spełniania przez Wykonawc� warunków udziału w Post�powaniu zakupowym na podstawie 

zał�czonych do Oferty dokumentów i o�wiadcze�. 

7.7. Wykonawcy nie spełniaj�cy któregokolwiek z warunków okre�lonych w niniejszym punkcie SWZ 

zostan� przez Zamawiaj�cego wykluczeni z udziału w Post�powaniu zakupowym. 

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POST�POWANIA ZAKUPOWEGO I UNIEWA	NIENIA 

POST�POWANIA ZAKUPOWEGO 

8.1. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza Wykonawc� (obligatoryjnie), je	eli 

Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Post�powaniu 

zakupowym; 

8.2. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza Wykonawc� (obligatoryjnie) na okres 5 lat 

od dnia uprawomocnienia si� wyroku potwierdzaj�cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

(chyba 	e w tym wyroku został okre�lony inny okres wykluczenia), je	eli Wykonawca b�d�cy 

osob� fizyczn� a w przypadku pozostałych Wykonawców - urz�duj�cego członka jego organu 

zarz�dzaj�cego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej  

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przest�pstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przest�pczej albo zwi�zku maj�cym na celu 

popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu lud�mi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przest�pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest�pstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przest�pnego pochodzenia pieni�dzy lub ukrywania ich pochodzenia,  

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,  

lub maj�ce na celu popełnienie tego przest�pstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywaj�cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przest�pstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przest�pstwo przeciwko wiarygodno�ci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

Kodeksu karnego, lub przest�pstwo skarbowe, 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony okre�lony w przepisach prawa obcego.  

8.3. W Post�powaniu zakupowym, Zamawiaj�cy wyklucza Wykonawc� (obligatoryjnie), je	eli wobec 

Wykonawcy orzeczono zakaz ubieganie si� o zamówienia publiczne na okres na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz. 

8.4. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza Wykonawc� (obligatoryjnie) na okres 3 lat, 

je	eli Zamawiaj�cy mo	e stwierdzi
, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 	e Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie maj�ce na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególno�ci je	eli nale	�c do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zło	yli odr�bne Oferty, chyba 	e wyka	�, 

	e przygotowali Oferty niezale	nie od siebie. 

8.5. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawc� na okres 3 lat, 

je	eli Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływa
 na czynno�ci Zamawiaj�cego  

lub próbował pozyska
 lub pozyskał informacje poufne, mog�ce da
 mu przewag�  

w Post�powaniu zakupowym. 
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8.6. Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawc�, je	eli 

Wykonawca nie daje r�kojmi nale	ytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko 

niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy post�powanie o popełnienie przest�pstwa  

w zwi�zku z prowadzon� działalno�ci� gospodarcz�. 

8.7. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawc� na okres 3 lat, 

je	eli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacj�, ogłoszono upadło�
, którego aktywami 

zarz�dza likwidator lub s�d, zawarł układ z wierzycielami, którego działalno�
 gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje si� on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj�cej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszcz�cia tej procedury. 

8.8. W Post�powaniu zakupowym Zamawiaj�cy wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawc�, je	eli 

Wykonawca został umieszczony na LWZW, z zastrze	eniem pkt. 6.8.8 Procedury. 

8.9. Zamawiaj�cy mo	e (fakultatywnie) zdecydowa
 o wykluczeniu z Postepowania zakupowego 

Wykonawcy, który: 

a) doradzał lub w inny sposób był zaanga	owany w przygotowanie Post�powania 

zakupowego i doszło w zwi�zku z tym do zakłócenia konkurencji wynikaj�cego  

z wcze�niejszego zaanga	owania tego Wykonawcy lub podmiotu, który nale	y  

z Wykonawc� do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 	e spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji mo	e by
 wyeliminowane w inny sposób ni	 przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w Post�powaniu zakupowym, 

b) nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiaj�cego lub inne Spółki GK PGE  

lub wykonał j� nienale	ycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym 

Post�powaniu zakupowym, 

c)  w wyniku lekkomy�lno�ci lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzaj�ce  

w bł�d, co mogło mie
 istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiaj�cego 

w Post�powaniu zakupowym – na okres 1 roku,  

d) w wyniku zamierzonego działania lub ra	�cego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiaj�cego w bł�d przy przedstawianiu informacji, 	e nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w Post�powaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło 

mie
 istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiaj�cego w Post�powaniu 

zakupowym, lub który zataił te informacje – na okres 2 lat, 

e) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

lub zdrowotne, chyba 	e Wykonawca przed upływem składania Ofert dokonał 

płatno�ci nale	nych podatków, opłat lub składek co b�dzie w stanie wykaza


Zamawiaj�cemu. 
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8.10. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona. 

8.11. Zamawiaj�cy odrzuca Ofert� Wykonawcy je	eli: 

1) Oferta została zło	ona po terminie składania Ofert, 

2) Oferta została zło	one przez Wykonawc� podlegaj�cego wykluczeniu z post�powania 

lub niespełniaj�cego warunków udziału w post�powaniu, 

3) Oferta nie odpowiada wymaganiom okre�lonym przez Zamawiaj�cego w dokumentach 

wytworzonych w Post�powaniu zakupowym; 

4) Oferta Wykonawcy zawiera ra	�co nisk� cen� lub koszt w stosunku do przedmiotu 

Zakupu, 

5) Oferta Wykonawcy jest niewa	na na gruncie obowi�zuj�cych przepisów prawa, 

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiaj�cego nie poprawił omyłek w Ofercie lub nie wyraził 

zgody na ich poprawienie przez Zamawiaj�cego, 

7) Wykonawca nie uzupełnił lub nie zło	ył wyja�nie� dotycz�cych jego Oferty na wezwanie 

Zamawiaj�cego z zastrze	eniem, 	e Zamawiaj�cy ma prawo do wezwania Wykonawcy 

do zło	enia wyja�nie� lub dokonania uzupełnie� wi�cej ni	 jeden raz, 

8) Wykonawca zło	ył Ofert� nie b�d�c zaproszonym do zło	enia Oferty, je	eli 

post�powanie prowadzone jest w trybie przewiduj�cym zaproszenie do zło	enia Oferty, 

9) Oferta została zło	ona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

10) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłu	enie terminu zwi�zania Ofert� lub Wykonawca 

nie wyraził zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu zwi�zania z Ofert�, 

11) Wykonawca nie wniósł wadium lub nie utrzymywał wadium do upływu terminu zwi�zania 

Ofert� lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, 

12) Oferta została sporz�dzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami 

technicznymi lub organizacyjnymi sporz�dzania lub przekazywania Ofert wskazanymi  

w SWZ. 

8.12. Zamawiaj�cy uniewa	nia Post�powanie w przypadku, gdy cena Najkorzystniejszej Oferty 

przewy	sza kwot�, któr� Zamawiaj�cy zamierza przeznaczy
 na sfinansowanie Zakupu. Przed 

uniewa	nieniem Post�powania zakupowego zaleca si� przeprowadzenie analizy kosztów 

wznowienia Post�powania zakupowego oraz uwzgl�dnienie ryzyka, 	e nowo wybrana Oferta 

mo	e nie by
 korzystniejsza od pierwotnej (uzasadnienie uniewa	nienia powinno zosta


rozszerzone element analizy). Brak mo	liwo�ci zwi�kszenia �rodków w ramach bud	etu powinien 

zosta
 potwierdzony przez Klienta wewn�trznego, 

8.13. Zamawiaj�cy mo	e uniewa	ni
 Post�powanie zakupowe je	eli zajdzie którakolwiek  

z nast�puj�cych okoliczno�ci: 
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a) w Post�powaniu zakupowym nie zło	ono Oferty lub wszystkie zło	one Oferty 

podlegaj� odrzuceniu, 

b) Post�powanie zakupowe jest dotkni�te wad�, która uniemo	liwia zawarcie wa	nej 

Umowy zakupowej, 

c) udzielenie Zakupu na oferowanych warunkach nie le	y w interesie Spółki. 

8.14. Zamawiaj�cy mo	e podj�
 decyzj� o uniewa	nieniu Post�powania zakupowego bez podania 

przyczyny. 

9. INFORMACJA O O�WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY


WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POST�POWANIU ZAKUPOWYM

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału  

w Post�powaniu zakupowym, o których mowa w pkt. 7 SWZ, Zamawiaj�cy 	�da od Wykonawcy 

zło	enia pisemnego o�wiadczenia, którego wzór stanowi Zał�cznik nr 4 do SWZ.

O�wiadczenie to nale	y – przed podpisaniem – wypełni� odpowiednio w miejscach 

wymaganych poprzez wykre�lenie tre�ci oznaczonej przypisem (*) – w zakresie, w jakim  

nie dotyczy ona Oferenta. 

9.2. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w Post�powaniu 

zakupowym, Zamawiaj�cy 	�da od Wykonawcy nast�puj�cych dokumentów: 

a) aktualnego odpisu z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalno�ci gospodarczej, je	eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru  

lub zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej (wystawione nie wcze�niej  

ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania Ofert – wa	nych na dzie�

zło	enia).  

9.3. W celu potwierdzenia, 	e Wykonawca posiada niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie  

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, 

Zamawiaj�cy 	�da nast�puj�cych dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania Ofert, a je	eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, 

usługi w zakresie �wiadczenia usług samochodami samowyładowczymi  

wraz z obsług� kierowcy, o ł�cznej warto�ci zafakturowanej nie mniejszej  

ni	 200.000,00 PLN. 

W wykazie usług nale	y wskaza
: rodzaj usługi, warto�
 netto usługi, daty i miejsca 

wykonania usługi oraz nazwy i adresu podmiotu, na rzecz którego wykonywane 

s�/były usługi. 
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Wykaz podsumowany winien by
 o�wiadczeniem Wykonawcy, i	 wszystkie czynno�ci 

wykonywane w ramach �wiadczenia tych	e usług s�/były wykonywane nale	ycie.  

Do wykazu nale	y doł�czy
 dokumenty potwierdzaj�ce, 	e usługi te zostały przez 

Wykonawc� wykonane. Dowody te stanowi� po�wiadczenia (na przykład referencje 

lub inne dokumenty) wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi s�/były 

wykonywane.  

W przypadku, gdy to Zamawiaj�cy jest podmiotem na rzecz którego usługi  

były lub s� wykonywane, Wykonawca jest zwolniony z obowi�zku przedkładania 

powy	ej opisywanych dokumentów.  

Wykaz nale	y zło	y
 na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 7 do SWZ  

wraz z doł�czonymi dokumentami potwierdzaj�cymi wykonywanie usług 

wystawionymi przez odbiorców. 

b) o�wiadczenia Wykonawcy, 	e posiada niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie  

do wykonania Zakupu, 

c) wykazu pojazdów niezb�dnych do wykonania Zakupu w ilo�ci i rodzaju 

zapewniaj�cymi realizacj� usługi odpowiednio dla cało�ci Zakupu o nast�puj�cych 

parametrach: samochód samowyładowczy, ładowno�
 min. 11t, nap�d terenowy 

min. 6x6, z mo	liwo�ci� demonta	u tylnej burty/klapy. 

W wykazie pojazdów niezb�dnych do wykonania Zakupu nale	y wskaza
: ładowno�


pojazdu, rodzaj nap�du i mo	liwo�
 demonta	u tylnej burty/klapy oraz rodzaj 

pojazdu, mark� i typ, nr nadwozia, nr rejestracyjny, rok produkcji. 

Do wykazu nale	y doł�czy
 kopie dokumentów wymaganych przepisami prawa,  

a za�wiadczaj�cych o dopuszczeniu pojazdów do eksploatacji takich jak: kopie 

dowodów rejestracyjnych i ubezpieczenia minimum OC wraz z dowodami jego 

prawidłowego opłacenia – a w przypadku gdy okres jego obowi�zywania upłynie  

w trakcie realizacji Zakupu Wykonawca zobowi�zuje si�, 	e zostanie ono 

odpowiednio wydłu	one na cały okres realizacji Zakupu.  

W celu potwierdzenia prawa własno�ci lub innego tytułu posiadania pojazdów,  

przy pomocy których b�dzie realizowany Zakup, Wykonawca jest zobowi�zany 

zło	y
 stosowne dokumenty: dowód rejestracyjny oraz w przypadku braku prawa 

własno�ci równie	 odpowiednio umow� b�d� umow� przedwst�pn� najmu, 

dzier	awy lub leasingu. W przypadku, gdy okres obowi�zywania umowy upłynie  

w trakcie realizacji Zakupu Wykonawca zobowi�zuje si�, 	e zostanie on odpowiednio 

wydłu	ony na cały okres realizacji Zakupu. 
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Wykaz nale	y zło	y
 na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 3 do SWZ wraz  

z doł�czonymi dokumentami o których mowa powy	ej, 

d) o�wiadczenia Wykonawcy, 	e dysponuje potencjałem technicznym do wykonania 

Zakupu – tre�
 o�wiadczenia zawarto w formularz stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do 

SWZ, 

e) o�wiadczenia Wykonawcy, 	e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zakupu – 

tre�
 o�wiadczenia zawarto w formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4  

do SWZ. 

9.4. W celu potwierdzenia, 	e Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalno�ci  

gospodarczej lub zawodowej w zakresie obj�tym przedmiotem Zakupu, Zamawiaj�cy 	�da 

zło	enia o�wiadczenia Wykonawcy, 	e posiada on uprawnienia do prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej lub zawodowej w zakresie obj�tym przedmiotem Zakupu na formularzu 

stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do SWZ. 

9.5. W celu potwierdzenia, 	e Wykonawca znajduje si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj�cej wykonanie Zakupu Zamawiaj�cy 	�da zło	enia nast�puj�cych dokumentów: 

a) o�wiadczenia Wykonawcy, 	e znajduje si� on w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj�cej wykonanie Zakupu na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4  

do SWZ, 

b) aktualnego za�wiadczenia wła�ciwego Naczelnika Urz�du Skarbowego oraz 

wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych potwierdzaj�cych 

odpowiednio, 	e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  

na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub za�wiadcze�, 	e uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło	enie na raty zaległych płatno�ci  

lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu wystawionych  

nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania Ofert – wa	nych 

na dzie� zło	enia. 

9.6. Pozostałe o�wiadczenia i dokumenty jakie maj� dostarczy
 Wykonawcy: 

a) dowód wpłaty wadium,

b) o�wiadczenie o akceptacji tre�ci projektu Umowy stanowi�cej Zał�cznik nr 2  

do SWZ - tre�
 o�wiadczenia zawarto w Formularzu ofertowym stanowi�cym 

Zał�cznik nr 1 do SWZ,

c) potwierdzenie zapoznania si� z zasadami przeprowadzenia aukcji elektronicznej –

zło	one na Zał�czniku nr 5 do SWZ.
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9.7. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiaj�cy 	�da od Wykonawcy 

potwierdzenia wylicytowanych warunków (Oferty zło	onej w aukcji elektronicznej) zgodnie z pkt. 

19.10 SWZ.

9.8. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca potwierdza wynegocjowane warunki 

zgodnie z pkt. 20.10 SWZ. 

9.9. Składane dokumenty musz� by
 podpisane przez osoby upowa	nione, tj. przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaci�gania w jego imieniu 

zobowi�za� lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI� ORGANIZATORA POST�POWANIA  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIE�, WYJA�NIE�, O�WIADCZE�  

I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI�  

Z WYKONAWCAMI 

10.1. Post�powanie zakupowe oznaczone jest znakiem TZ/1204/2021. Wykonawcy zobowi�zani  

s� do powoływania si� na podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiaj�cym  

w niniejszym Post�powaniu zakupowym.  

10.2. Ofert� wraz z zał�cznikami nale	y zło	y
 w formie pisemnej w j�zyku polskim. 

10.3. Wszystkie kopie dokumentów powinny by
 potwierdzone za zgodno�
 z oryginałem  

przez osob�/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upełnomocnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

10.4. Po�wiadczenie za zgodno�
 z oryginałem nast�puje w formie pisemnej. 

10.5. Pozostałe zawiadomienia, o�wiadczenia, wnioski oraz informacje mog� by
 przekazane 

pisemnie, za pomoc� faksu lub drog� elektroniczn�, pod warunkiem dostarczenia ich przed 

upływem wyznaczonego terminu i pod warunkiem ich czytelno�ci i zgodno�ci z oryginałem.  

Fakt ich otrzymania oraz ich czytelno�
 zostan� potwierdzone przez Zamawiaj�cego. 

10.6. Korespondencja wysłana na inny ni	 wskazany adres do korespondencji oraz adres email 

nie b�dzie rozpatrywana. 

10.7. Informacje i wyja�nienia uzyska
 mo	na w dni robocze od poniedziałku do pi�tku w godzinach 

7:00-15:00. 

10.8. Osoby uprawnione do porozumiewania si� z Wykonawcami:  

Marta Wisiecka tel. 75 772 3723, e-mail: marta.wisiecka@betrans.pl.

Opis sposobu udzielania wyja�nie� i modyfikacji warunków Post�powania zakupowego: 

10.9. Je	eli w Post�powaniu zakupowym wpłynie zapytanie dotycz�ce tre�ci Specyfikacji, 

Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� niezwłocznie udzieli
 odpowiedzi chyba, 	e zapytanie wpłyn�ło  

na mniej ni	 3 dni robocze przed terminem składania Ofert. 
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10.10. Tre�
 odpowiedzi na zapytanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki  

bez konieczno�ci dodatkowego, indywidualnego przesyłania Wykonawcom tre�ci odpowiedzi. 

Wszyscy Wykonawcy, których poinformowano o wszcz�ciu Post�powania zakupowego  

 i Wykonawcy, którzy zło	yli Oferty zostan� poinformowani o modyfikacji tre�ci SWZ.

10.11. Zamawiaj�cy mo	e dokona
 w toku Post�powania zakupowego modyfikacji tre�ci Specyfikacji,  

w szczególno�ci opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków 

udziału w Post�powaniu zakupowym, jak równie	 projektu Umowy stanowi�cego Zał�cznik nr 2 

do SWZ. 

10.12. W zwi�zku z powy	szym Zamawiaj�cy z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy mo	e 

przedłu	y
 termin składania Ofert o czas niezb�dny do ich przygotowania. 

10.13. O przedłu	eniu terminu składania Ofert Zamawiaj�cy powiadomi wszystkich Wykonawców, 

których poinformował o wszcz�ciu Post�powania zakupowego. Informacja ta zostanie równie	

zamieszczona na stronie http://betrans.pl/przetargi.

10.14. SWZ nale	y odczytywa
 wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi  

przez Zamawiaj�cego. 

10.15. Zamawiaj�cy nie odpowiada za wyja�nienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby  

ni	 uprawnione do kontaktowania si� z Wykonawcami. 

Zmiana lub wycofanie zło	onej Oferty: 

10.16. Wykonawca mo	e wprowadzi
 zmiany lub wycofa
 zło	on� przez siebie Ofert�. Zmiany  

lub wycofanie zło	onej Oferty s� skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania Ofert. 

10.17. Wykonawca mo	e przed upływem terminu składania Ofert wprowadzi
 do zło	onej Oferty 

zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do zło	onych Ofert musz� zosta
 zło	one 

w zamkni�tej kopercie jak o tym stanowi punkt 15 SWZ dodatkowo oznaczonej napisem  

„ZMIANA”. 

10.18. Wykonawca mo	e przed upływem terminu składania Ofert wycofa
 zło	on� Ofert� składaj�c 

odpowiednie o�wiadczenie w zamkni�tej kopercie jak o tym stanowi punkt 15 SWZ dodatkowo 

oznaczonej napisem „WYCOFANIE”. 

Opis sposobu udzielania wyja�nie� i uzupełnienia Oferty:

10.19. Wykonawcy, którzy w okre�lonym terminie nie zło	yli wymaganych pełnomocnictw, o�wiadcze�

lub dokumentów, lub zło	yli pełnomocnictwa, dokumenty, o�wiadczenia zawieraj�ce braki  

lub bł�dy, wzywani s� do ich uzupełnienia lub wyja�nienia w wyznaczonym terminie,  

chyba 	e nawet mimo ich uzupełnienia/wyja�nienia zajdzie co najmniej jedna z nast�puj�cych 

okoliczno�ci:

a) Wykonawca podlega
 b�dzie wykluczeniu, 
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b) Oferta Wykonawcy podlega
 b�dzie odrzuceniu, 

c) Oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

d) Post�powanie zakupowe podlega
 b�dzie uniewa	nieniu. 

10.20. W toku badania i oceny Ofert Zamawiaj�cy mo	e 	�da
 od Wykonawców wyja�nie� dotycz�cych  

ich tre�ci. 

10.21. Uzupełnienia Oferty nale	y zło	y
 w formie pisemnej, zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt. 13 

SWZ, i dostarczy
 na adres: „Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur – Trans z siedzib� w Bogatyni,  

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia lub przesła
 poczt�/kurierem na wskazany adres Oddziału  

z dopiskiem: „Usługi samochodami samowyładowczymi o ładowno�ci min. 11t, z nap�dem 

min. 6x6, z mo�liwo�ci� demonta�u tylnej burty/klapy wraz z obsług� kierowcy”, 

TZ/1204/2021 – UZUPEŁNIENIE.

10.22. W przypadku oczywistych omyłek w Ofercie Zamawiaj�cy poprawia je i zawiadamia Wykonawc�

o ich poprawieniu. W przypadku innych omyłek Zamawiaj�cy mo	e wezwa
 Wykonawc�  

do wyra	enia zgody na poprawienie omyłek, zgodnie ze wskazanym sposobem w wyznaczonym 

terminie.

10.23. Zamawiaj�cy mo	e odst�pi
 od poprawiania omyłek oraz uzupełniania i wyja�nienia Ofert,  

o ile nie b�dzie to miało wpływu na wybór Oferty Najkorzystniejszej.

11. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM 

11.1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium w wysoko�ci: 9.000,00 PLN. 

11.2. Wadium mo	e by
 wniesione w jednej formie, tj. pieni�dzu, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej. 

11.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieni�dzu nast�puje z chwil� wpływu �rodków pieni�	nych  

na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 11.4 SWZ przed upływem terminu składania Ofert. 

11.4. Wpłaty pieni�	ne nale	y dokonywa
 na rachunek: PKO BP Oddział 2 w Warszawie 30 1020 

1026 0000 1502 0232 9019, z adnotacj�: „Wadium do Post�powania zakupowego  

nr TZ/1204/2021”.  

11.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z tre�ci tych dokumentów musi w szczególno�ci jednoznacznie wynika


zobowi�zanie gwaranta (banku) b�d� odpowiednio ubezpieczyciela do zapłaty całej kwoty 

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze 	�danie Zamawiaj�cego stwierdzaj�ce,  

	e wyst�puje jedna lub wi�cej okoliczno�ci wskazanych w pkt. 11.15 SWZ bez konieczno�ci 

potwierdzania tych okoliczno�ci. 

11.6. Wadium wniesione w pieni�dzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 

11.7. Dokumentem potwierdzaj�cym wniesienie wadium w pieni�dzu jest bankowe potwierdzenie 

przelewu, w postaci kopii po�wiadczonej za zgodno�
 z oryginałem przez osob�/osoby 
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uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

które nale	y dostarczy
 Zamawiaj�cemu wraz ze zło	on� Ofert�.

11.8. Dokumenty potwierdzaj�ce wniesienie wadium w formie niepieni�	nej musz� by
 dostarczone 

Zamawiaj�cemu w oryginale, wraz ze zło	on� Ofert�. 

11.9. Wadium zwracane jest w wysoko�ci w jakiej zostało wniesione bez odsetek.

11.10. Wadium wniesione w pieni�dzu Zamawiaj�cy zostanie zwrócone Wykonawcy na ten sam 

rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium, chyba 	e Wykonawca wska	e inny 

rachunek bankowy wraz z uzasadnieniem. 

11.11. Wadium wniesione w formach bezgotówkowych Zamawiaj�cy zwróci na adres Wykonawcy. 

11.12. Zamawiaj�cy zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po uniewa	nieniu Post�powania 

zakupowego albo wyborze Oferty, z wyj�tkiem Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako 

Najkorzystniejsza. 

11.13. Wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Zamawiaj�cy 

zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej. 

11.14. Zamawiaj�cy zwraca wadium Wykonawcy w wysoko�ci w jakiej zostało wniesione w sytuacji,  

gdy Wykonawca wycofał Ofert� przed upływem terminu składania Ofert lub nie zło	ył Oferty 

natomiast wniósł wadium lub Wykonawca został wykluczony, b�d� Oferta Wykonawcy została 

odrzucona, b�d� Oferta została zło	ona po terminie.

11.15. Zamawiaj�cy mo	e zatrzyma
 wadium w sytuacji, gdy Wykonawca, którego Oferta została 

wybrana:

a) uchyla si� od zawarcia Umowy zakupowej, 

b) uchyla si� od pisemnego potwierdzenia Oferty zło	onej w aukcji elektronicznej  

na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 6 do SWZ, 

c) uchyla si� od potwierdzenia wynegocjowanych warunków podczas negocjacji 

handlowych. 

11.16. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub nie przedłu	ył okresu wa	no�ci wadium,  

lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona przez Zamawiaj�cego.

12. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�

12.1. Wykonawca b�dzie zwi�zany Ofert� przez okres 90 dni od upływu terminu składania Ofert. 

12.2. Bieg terminu zwi�zania z Ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania Ofert.

12.3. Przed upływem terminu zwi�zania Ofert� Zamawiaj�cy mo	e zwróci
 si� do Wykonawców  

o wyra	enie zgody na przedłu	enie terminu zwi�zania z Ofert�. 

12.4. Wykonawca mo	e przedłu	y
 termin zwi�zania Ofert� z własnej inicjatywy. 

12.5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj�cego mo	e przedłu	y
 termin zwi�zania 

Ofert� z tym, 	e Zamawiaj�cy, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwi�zania Ofert�, 
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zwróci
 si� do Wykonawców o wyra	enie zgody na przedłu	enie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłu	szy jednak ni	 60 dni.

12.6. Odmowa wyra	enia zgody na przedłu	enie terminu zwi�zania z Ofert� nie powoduje utraty 

wadium.

12.7. Przedłu	enie terminu zwi�zania Ofert� jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłu	eniem 

okresu wa	no�ci wadium albo, je	eli nie jest to mo	liwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłu	ony okres zwi�zania Ofert�. 

12.8. Je	eli przedłu	enie terminu zwi�zania Ofert� dokonywane jest po wyborze Oferty 

Najkorzystniejszej, obowi�zek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu	enia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza.

12.9. Wykonawca, który nie zgodzi si� na przedłu	enie okresu zwi�zania Ofert� zostanie  

przez Zamawiaj�cego wykluczony z Post�powania zakupowego.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1. Ka	dy Wykonawca mo	e zło	y
 tylko jedn� Ofert�.

13.2. Oferta wraz z zał�cznikami musi by
 zło	ona w formie pisemnej, a jej tre�
 musi by
 zgodna  

z wymogami opisanymi w niniejszej SWZ i odnosi
 si� do wszystkich aspektów dotycz�cych 

przedmiotu Zakupu. 

13.3. Oferta musi by
 sporz�dzona w j�zyku polskim, pismem czytelnym. 

13.4. Wszystkie strony Oferty musz� by
 parafowane przez osob�/y uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z pkt. 13.7 SWZ. Brak 

spełnienia tego warunku mo	e skutkowa
 odrzuceniem Oferty. 

13.5. Ofert� nale	y przygotowa
 zgodnie z tre�ci� Formularza ofertowego stanowi�cego Zał�cznik 

nr 1 do SWZ. 

13.6. Tre�
 Oferty musi odpowiada
 tre�ci SWZ i odnosi
 si� do wszystkich aspektów dotycz�cych 

przedmiotu Zakupu.

13.7. Formularz ofertowy wraz z zał�cznikami i dokumentami sporz�dzonymi przez Wykonawc� musi 

by
 podpisany przez osob�/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z zasad�

reprezentacji danego Wykonawcy wynikaj�c� z dokumentu wydanego przez wła�ciwy organ 

rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr S�dowy) oraz zgodnie z obowi�zuj�c� umow� spółki lub innym 

dokumentem b�d� przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których nale	y zał�czy


pełnomocnictwo wraz z dokumentem wskazuj�cym osob� uprawnion� do jego udzielenia. 

Dokument, z którego wynika prawo do podpisywania Oferty lub/i dokument ustanowienia 

pełnomocnictwa winien by
 doł�czony do Oferty. W przypadku zło	enia kopii umowy spółki  

lub innego dokumentu, musi by
 ona potwierdzona za zgodno�
 z oryginałem przez osob�/osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
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W przypadku zło	enia kopii pełnomocnictwa musi by
 ona potwierdzona za zgodno�
  

z oryginałem przez osoby udzielaj�ce pełnomocnictwa. 

13.8. Poprawki w Ofercie musz� by
 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisuj�cej Ofert�.

13.9. Wszystkie dokumenty zał�czone do Oferty winny by
 doł�czone w oryginale lub kopiach 

po�wiadczonych za zgodno�
 z oryginałem przez osob�/osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

13.10. Po�wiadczenie za zgodno�
 oznacza umieszczenie na kopii dokumentu daty i klauzuli  

„za zgodno�� z oryginałem" oraz podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy lub nale	ycie umocowanej.

13.11. Wszystkie strony Oferty musz� by
 kolejno ponumerowane. Nie jest to warunek bezwzgl�dny,  

a brak jego spełnienia nie b�dzie skutkował odrzuceniem Oferty, ale spełnienie tego warunku 

wyeliminuje ewentualne pó�niejsze w�tpliwo�ci lub roszczenia Wykonawców odno�nie 

kompletno�ci zło	onej Oferty.

13.12. Cena Oferty musi by
 podana cyfrowo i słownie.

13.13. Cena Oferty musi by
 podana jedynie w PLN.

13.14. Zamawiaj�cy nie dopuszcza rozliczenia mi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc� w walutach 

obcych. 

13.15. Cena Oferty obejmuje wszystkie koszty niezb�dne do nale	ytego wykonania przedmiotu Zakupu. 

13.16. Oferta musi by
 przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu (oryginał). 

13.17. Wykonawcy ponosz� wszelkie koszty własne zwi�zane z przygotowaniem i zło	eniem Oferty, 

niezale	nie od wyniku Post�powania zakupowego. Zamawiaj�cy w 	adnym przypadku  

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w zwi�zku z przygotowaniem  

i zło	eniem Oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Post�powaniu zakupowym. 

Wykonawcy składaj�c Ofert� jednocze�nie zobowi�zuj� si� nie wnosi
 jakichkolwiek roszcze�

z tego tytułu wzgl�dem Zamawiaj�cego.

14. OFERTA POWINNA ZAWIERA
 NI	EJ WYMIENIONE ELEMENTY 

14.1. Wypełniony Formularz ofertowy stanowi�cy Zał�cznik nr 1 do SWZ wraz z o�wiadczeniem 

Wykonawcy, i	 akceptuje tre�
 projektu Umowy stanowi�cego Zał�cznik nr 2 do SWZ.

14.2. Wszelkie dodatkowe informacje dotycz�ce przedmiotu Zakupu nale	y przedstawi


w dodatkowym zał�czniku do Formularza ofertowego, o ile nie mo	na ich wskaza
 w Formularzu 

ofertowym. 

14.3. Do Oferty nale	y doł�czy
 ponadto: 
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a) o�wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w Post�powaniu zakupowym oraz o spełnieniu warunków udziału w Post�powaniu 

zakupowym zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do SWZ,

b) aktualny odpis z KRS lub za�wiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji  

o Działalno�ci Gospodarczej, 

c) o�wiadczenie Wykonawcy, 	e posiada niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie  

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, 

zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do SWZ, 

d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

Ofert (a je	eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie)  

w zakresie �wiadczenia usług samochodami samowyładowczymi wraz z obsług�

kierowcy, o ł�cznej warto�ci zafakturowanej nie mniejszej ni	 200.000,00 PLN  

wraz z o�wiadczeniem Wykonawcy, i	 wszystkie te czynno�ci s� lub były 

wykonywane nale	ycie oraz dokumentami wystawionymi przez odbiorców usług 

potwierdzaj�cych ich wykonywanie/wykonanie, zło	ony na formularzu stanowi�cym 

Zał�cznik nr 7 do SWZ,  

e) wykaz pojazdów w ilo�ci i rodzaju zapewniaj�cych realizacj� usługi odpowiednio  

dla cało�ci Zakupu o nast�puj�cych parametrach: samochód samowyładowczy, 

ładowno�
 min. 11t, nap�d terenowy min. 6x6, z mo	liwo�ci� demonta	u tylnej 

burty/klapy wraz z kopi� dowodów rejestracyjnych i ubezpieczenia min. OC  

z potwierdzeniem jego prawidłowego opłacenia oraz dokumentów potwierdzaj�cych 

prawo własno�ci pojazdów lub inny tytuł posiadania, zło	ony na formularzu 

stanowi�cym Zał�cznik nr 3 do SWZ, 

f) o�wiadczenie Wykonawcy, 	e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zakupu  

zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do SWZ,  

g) o�wiadczenie Wykonawcy, 	e posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia  

do prowadzenia działalno�ci gospodarczej lub zawodowej w zakresie obj�tym 

przedmiotem Zakupu zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do SWZ, 

h) o�wiadczenie Wykonawcy, 	e znajduje si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj�cej wykonanie Zakupu zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 4  

do SWZ, 

i) aktualne za�wiadczenie z Urz�du Skarbowego, 

j) aktualne za�wiadczenie z ZUS, 

k) dokument potwierdzaj�cy wniesienie wadium (przelewu kwoty wadium wniesionego  

w pieni�dzu lub innej formy wadium), 
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l) potwierdzenie zapoznania si� z zasadami przeprowadzenia aukcji elektronicznej  

zło	one na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 5 do SWZ, 

m) kopi� umowy spółki lub innego dokumentu lub/i pełnomocnictwo udzielone osobom 

podpisuj�cym Ofert�, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powy	szym 

zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego b�d� umowy spółki  

lub innego dokumentu. 

14.4. Wymagane przez niniejsz� SWZ dokumenty, o ile s� sporz�dzone w j�zyku obcym, powinny by


zło	one wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski, po�wiadczonym przez Wykonawc�.

14.5. Wszystkie kopie dokumentów powinny by
 potwierdzone za zgodno�� z oryginałem  

w sposób opisany w pkt. 13.10 SWZ. 

14.6. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegaj� zwrotowi. 

15. MIEJSCE, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

15.1. Ofert� nale	y dostarczy
 w zamkni�tej kopercie z dopiskiem: „Usługi samochodami 

samowyładowczymi o ładowno�ci min. 11t, z nap�dem min. 6x6, z mo�liwo�ci� demonta�u 

tylnej burty/klapy wraz z obsług� kierowcy”, TZ/1204/2021 (UWAGA: koperta musi by�

oznaczona nazw� Wykonawcy) umieszczonej w drugiej zamkni�tej kopercie z dopiskiem 

„Usługi samochodami samowyładowczymi o ładowno�ci min. 11t, z nap�dem min. 6x6,  

z mo�liwo�ci� demonta�u tylnej burty/klapy wraz z obsług� kierowcy”, TZ/1204/2021.  

„Nie otwiera
” (UWAGA: koperta nie mo�e by� oznaczona nazw� Wykonawcy). 

Ofert� nale	y dostarczy
 na adres: „Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur – Trans z siedzib�  

w Bogatyni, ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia lub przesła
 poczt�/kurierem na wskazany 

adres Oddziału. 

15.2. Termin składania Ofert upływa: …………………………….

15.3. Oferty zostan� otwarte na posiedzeniu niejawnym.

15.4. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo	liwo�ci obecno�ci Wykonawców podczas otwarcia Ofert.

15.5. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania Ofert, które wpłyn� po terminie 

składania Ofert. 

15.6. Oferta zło	ona po terminie nie podlega badaniu i ocenie.

15.7. Oferta, która została zło	ona po terminie nie podlega zwrotowi. 

12.01.2022r. godz. 12:00.
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIÓW WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

16.1. W Formularzu ofertowym, stanowi�cym Zał�cznik nr 1 do SWZ, nale	y poda
 w złotych 

polskich, liczbowo i słownie cen� netto dla cało�ci Zakupu tj. cena netto za 1 godzin� pracy 

samochodu samowyładowczego wraz z obsług� kierowcy. 

16.2. Wykonawca zobligowany jest do podania stawek dla cało�ci Zakupu. 

16.3. Zaoferowane stawki s� stawkami netto. Przy rozliczeniach Wykonawca ka	dorazowo zastosuje 

stawk� VAT zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami.

16.4. Do rozlicze� pomi�dzy Zamawiaj�cym i Wykonawc� obowi�zuj�ca jest waluta PLN.

16.5. Podana cena jednostkowa netto jest stała i b�dzie obowi�zywa
 dla wszelkich rozlicze� w trakcie 

całego okresy trwania Umowy dla cało�ci Zakupu. 

16.6. W zaoferowanych stawkach Wykonawca zobligowany jest zawrze
 wszelkie koszty niezb�dne  

do wykonania przedmiotu Zakupu na warunkach okre�lonych w SWZ w tym w Zał�czniku nr 2  

do SWZ (tj. projekcie Umowy).

16.7. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena netto za 1 godzin� pracy samochodu 

samowyładowczego wraz z obsług� kierowcy.

16.8. Wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiaj�cy dokonywał b�dzie dla cało�ci Zakupu kieruj�c si�

najni	sz� cen� netto. 

16.9. Za najkorzystniejsz� zostanie uznana Oferta z najni	sz� cen� netto. 

16.10. Je	eli w Post�powaniu zakupowym nie mo	na dokona
 wyboru Najkorzystniejszej Oferty,  

gdy	 zostały zło	one Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Oferty jest cena, 

wzywa si� Wykonawców, którzy zło	yli te Oferty do zło	enia w wyznaczonym terminie Ofert 

dodatkowych. Wykonawcy nie mog� zaoferowa
 cen wy	szych ni	 zaoferowane w pierwotnie 

zło	onych Ofertach. 

16.11. Je	eli w Post�powaniu zakupowym nie mo	na dokona
 wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdy	

dwie lub wi�cej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa 

rekomenduje wybór Oferty z ni	sz� cen�. 

16.12. Je	eli Wykonawca, który zło	ył Najkorzystniejsz� Ofert� uchyla si� od zawarcia Umowy 

zakupowej, Zamawiaj�cy mo	e wybra
 Najkorzystniejsz� Ofert� spo�ród pozostałych Ofert, 

chyba 	e zachodz� przesłanki do uniewa	nienia Post�powania zakupowego.

17. WYMAGANIA DOTYCZ�CE ZABEZPIECZENIA NALE	YTEGO WYKONANIA UMOWY ZAKUPOWEJ

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale	ytego wykonania Umowy zakupowej.
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18. PROJEKT UMOWY ZAKUPOWEJ

18.1. Podczas realizacji Zakupu Wykonawca b�dzie przestrzegał zapisów okre�lonych w projekcie 

Umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 2 do SWZ, w tym m.in. dotycz�cych warunków płatno�ci i kar 

umownych nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji oraz obowi�zków wynikaj�cych z umowy. 

18.2. Zamawiaj�cy wymaga aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz�, 

zawarł Umow� zgodnie z tre�ci� projektu Umowy stanowi�cego Zał�cznik nr 2 do SWZ  

wraz z modyfikacjami i zmianami dokonanymi w trakcie Post�powania zakupowego. 

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

19.1. Zamawiaj�cy po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty mo	e 

przeprowadzi
 aukcj� elektroniczn� je	eli wpłyn�ły co najmniej 2 Oferty nie podlegaj�ce 

odrzuceniu. 

19.2. Wykonawca potwierdza, 	e zapoznał si� z zasadami przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

poprzez zło	enie podpisanego formularza stanowi�cego Zał�cznik nr 5 do SWZ. 

19.3. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej b�dzie jednostkowa cena netto za 1 godzin�

pracy samochodu samowyładowczego wraz z obsług� kierowcy w ramach wykonania 

cało�ci Zakupu w zakresie okre�lonym w SWZ. 

19.4. Post�powanie zakupowe prowadzi si� z wykorzystaniem aukcji elektronicznej odpowiednio  

dla cało�ci Zakupu. Podczas aukcji elektronicznej Wykonawcy składaj� Ofert� obejmuj�c� cało�


Zakupu. 

19.5. Do udziału w aukcji elektronicznej zaprasza si� wszystkich Wykonawców, którzy zło	yli Oferty  

nie podlegaj�ce odrzuceniu. 

19.6. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej dokonuje si� drog� elektroniczn�.  

19.7. W Ofercie prosimy poda
 dane osoby upowa	nionej do kontaktu w sprawie Post�powania 

zakupowego w tym tak	e w sprawie ewentualnej aukcji elektronicznej: 

a) Imi� i nazwisko, 

b) Numer telefonu, 

c) Adres e-mail. 

19.8. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie mo	e by
 krótszy ni	 2 dni robocze od dnia przekazania 

zaproszenia, chyba 	e wszyscy Wykonawcy zapraszani do aukcji elektronicznej wyrazili zgod�

na skrócenie tego terminu. 

19.9. Oferta Wykonawcy przestaje wi�za
 w zakresie, w jakim zło	y on korzystniejsz� Ofert� w toku 

aukcji elektronicznej. Bieg terminu zwi�zania Ofert� nie ulega przerwaniu. 
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19.10. Wykonawca zobowi�zany jest potwierdzi
 wylicytowane warunki (Ofert� zło	on� w aukcji 

elektronicznej) w formie pisemnej lub poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany do kontaktu 

w niniejszej SWZ pod warunkiem czytelno�ci i zgodno�ci z oryginałem natomiast oryginał 

dokumentu w wersji papierowej winien by
 dostarczony w pó�niejszym terminie lub za pomoc�

elektronicznych �rodków komunikacji przy u	yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  

w dniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej na formularzu stanowi�cym Zał�cznik nr 6  

do SWZ.

19.11. Je	eli Wykonawca, którego Oferta po przeprowadzonej aukcji elektronicznej b�dzie 

najkorzystniejsza, nie zło	y w wyznaczonym terminie potwierdzenia oferty, Zamawiaj�cemu 

przysługuje uprawnienie wyst�pienia do nast�pnego w rankingu Wykonawcy o dostarczenie 

potwierdzenia oferty we wskazanym w wezwaniu terminie. 

19.12. Zło	enie najlepszej Oferty w toku aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem Oferty 

jako najkorzystniejszej. 

19.13. Regulacje dotycz�ce aukcji elektronicznej zawarte s� w Zał�czniku nr 5 do SWZ.

19.14. Po zako�czeniu aukcji elektronicznej, Zamawiaj�cy mo	e zdecydowa
 o przeprowadzeniu 

negocjacji handlowych.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z ZASTOSOWANIEM PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH

20.1. Zamawiaj�cy po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty mo	e  

przeprowadzi
 negocjacje handlowe. 

20.2. Negocjacje handlowe przeprowadza si�, o ile jest to mo	liwe, w tym samym dniu ze wszystkimi 

zaproszonymi Wykonawcami. 

20.3. Do udziału w negocjacjach handlowych zaprasza si� wszystkich Wykonawców, którzy zło	yli 

Oferty nie podlegaj�ce odrzuceniu. 

20.4. Zamawiaj�cy przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych za po�rednictwem 

elektronicznych �rodków komunikacji lub w formie negocjacji bezpo�rednich, o czym Wykonawcy 

zostan� poinformowani w zaproszeniu do negocjacji handlowych. 

20.5. Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo	liwo�
 odst�pienia od przeprowadzenia negocjacji handlowych 

bez podania przyczyny. 

20.6. Negocjacje handlowe prowadzone b�d� z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Wykonawców. 

20.7. Je	eli w wyniku negocjacji handlowych doszłoby do istotnej zmiany przedmiotu Zakupu, kryteriów 

oceny ofert lub podwy	szenia ceny Oferty Wykonawcy, Zamawiaj�cy zobowi�zany jest zaprosi


pozostałych Wykonawców, niebior�cych udziału w negocjacjach handlowych do negocjacji lub 

wyst�pi
 do nich o zweryfikowanie swoich Ofert. 
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20.8. W przypadku negocjacji bezpo�rednich rozpoczyna si� je od Wykonawcy, który zło	ył najmniej 

korzystn� Ofert�, ko�cz�c na Wykonawcy, który zło	ył Ofert� najkorzystniejsz�, chyba  

	e Zamawiaj�cy postanowi inaczej. 

20.9. Je	eli w wyniku negocjacji handlowych doszłoby do istotnej zmiany przedmiotu Zakupu, kryteriów 

oceny Ofert lub podwy	szenia Oferty Wykonawcy, wówczas Zamawiaj�cy zobowi�zany jest 

zaprosi
 pozostałych Wykonawców, niebior�cych udziału w negocjacjach handlowych  

do negocjacji lub wyst�pi
 do nich o zweryfikowanie swoich Ofert. 

20.10. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca potwierdzi wynegocjowane warunki  

w formie pisemnej lub poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany do kontaktu w niniejszej 

SWZ pod warunkiem czytelno�ci i zgodno�ci z oryginałem natomiast oryginał dokumentu w wersji 

papierowej winien by
 dostarczony w pó�niejszym terminie lub za pomoc� elektronicznych 

�rodków komunikacji przy u	yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w dniu,  

w którym zostały przeprowadzone negocjacje handlowe.

20.11. W przypadku negocjacji handlowych przeprowadzonych w formie elektronicznej podpisanie 

protokołu nast�pi przy u	yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w rozumieniu 

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

identyfikacji elektronicznej na rynku wewn�trznym oraz uchylaj�cego dyrektyw� 1999/93/WE  

(Dz. Urz. UE L257,s. 73) zwanego „podpisem elektronicznym”, natomiast w przypadku braku 

takiego podpisu w sposób tradycyjny we wskazanym terminie. 

21. INFORMACJE O FORMALNO�CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA
 DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ZAKUPOWEJ

21.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowi�zany jest do podpisania Umowy 

zakupowej według projektu Umowy stanowi�cego Zał�cznik nr 2 do SWZ, z uwzgl�dnieniem 

ewentualnych modyfikacji i zmian dokonanych w trakcie trwania Post�powania zakupowego.  

21.2. Niepodpisanie przez Wykonawc� Umowy zakupowej w terminie wskazanym przez 

Zamawiaj�cego mo	e zosta
 uznane przez Zamawiaj�cego za uchylanie si� Wykonawcy  

od zawarcia Umowy, a to w konsekwencji wi�	e si� z zatrzymaniem wadium. 

21.3. Zawiadomienie o wyborze Oferty nie stanowi potwierdzenia przyj�cia Oferty i zawarcia umowy  

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Momentem zawarcia umowy jest podpisanie przez obie Strony 

dokumentu umowy. 

21.4. Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc�, który zło	ył najkorzystniejsz� Ofert� o wyniku 

Post�powania zakupowego, a pozostałych Wykonawców, którzy zło	yli Oferty nie podlegaj�ce 

odrzuceniu, poinformuje o jego zako�czeniu.  

21.5. Warunkiem zako�czenia Post�powania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej  

jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych odpowiednich organów Spółki Zamawiaj�cego. 
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21.6. Podpisanie umowy zakupowej nast�pi przy u	yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego  

(w rozumieniu Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014  

z 23.07.2014r.w sprawie identyfikacji elektronicznej na rynku wewn�trznym oraz uchylaj�cego 

dyrektyw� 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L257,s 73) zwanego „podpisem elektronicznym”, natomiast 

w przypadku braku takiego podpisu w sposób tradycyjny we wskazanym terminie. 

21.7. Je	eli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza b�dzie uchylał si�  

od zawarcia Umowy zakupowej, Zamawiaj�cy wybierze kolejn� ofert� z listy rankingowej, chyba 

	e zajd� przesłanki o odst�pieniu od dokonania tego wyboru. 

21.8. Komisja przetargowa upowa	niona jest wył�cznie do przeprowadzenia Post�powania 

zakupowego i poczynione przez ni� ustalenia nie stanowi� umowy przedwst�pnej. 

22. INFORMACJE DODATKOWE

22.1. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie� zawartych w SWZ. Dokonan�

zmian� tre�ci SWZ Zamawiaj�cy udost�pni na stronie: http://betrans.pl/przetargi/. Je	eli 

Zamawiaj�cy dokona zmiany SWZ b�dzie to dla Wykonawców wi�	�ce. 

22.2. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do uniewa	nienia Post�powania zakupowego  

lub odst�pienia od niego w ka	dym czasie bez podania przyczyny. 

22.3. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwi�zku z udzielaniem lub wykonywaniem Zakupu, 

w tym równie	 tre�
 i warunki umowy, maj� charakter poufny i mog� by
, zarówno w trakcie,  

jak i po wykonaniu Zakupu, udost�pniane osobom trzecim przez Wykonawc� jedynie  

za zgod� Zamawiaj�cego.  

22.4. Wykonawca ma prawo nie pó�niej ni	 w terminie składania Oferty zastrzec, 	e nie mog�  

by
 ujawniane informacje stanowi�ce tajemnic� spółki Wykonawcy. Informacje takie powinny 

zosta
 przekazane w formie umo	liwiaj�cej zachowanie poufno�ci wraz z o�wiadczeniem  

na pi�mie, 	e informacje w tym zakresie stanowi� tajemnic� spółki i nie mog� by
 ogólnie 

udost�pnione.  

22.5. Przedmiotowe Post�powanie zakupowe prowadzone jest z zachowaniem zasad okre�lonych  

w niniejszym dokumencie za� w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje si� zapisy 

zamieszczone w Procedurze oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzgl�dnieniem 

Kodeksu Post�powania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dost�pnych na stronie 

http://betrans.pl/przetargi, jak równie	 postanowie� Kodeksu cywilnego. 

22.6. Post�powanie nie jest obj�te przepisami ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

22.7. Wykonawca przyst�puj�c do udziału w Post�powaniu zakupowym o�wiadcza, 	e zapoznał  

si� z zasadami okre�lonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, 	e on, jego pracownicy, 

współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których b�dzie �wiadczy
 usługi  
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w ramach zawartej Umowy zakupowej b�d� przestrzega
 wszystkich obowi�zuj�cych przepisów 

prawa oraz postanowie� ww. dokumentów. 

22.8. Wykonawca, przyst�puj�c do udziału w Post�powaniu zakupowym o�wiadcza, i	 zapoznał si�  

z Komunikatem dot. obowi�zku informacyjnego wynikaj�cym z Rozporz�dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporz�dzenie” lub „RODO”)  

znajduj�cym si� na stronie http://betrans.pl/przetargi. 

23. Zał�czniki:

23.1. Zał�cznik nr 1 Formularz ofertowy. 

23.2. Zał�cznik nr 2 Projekt Umowy. 

23.3. Zał�cznik nr 3 Wzór wykazu pojazdów niezb�dnych do wykonania Zakupu. 

23.4. Zał�cznik nr 4 Wzór o�wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w Post�powaniu 

zakupowym oraz o spełnieniu warunków udziału w Post�powaniu zakupowym.  

23.5. Zał�cznik nr 5 Zapisy dotycz�ce aukcji elektronicznej. 

23.6. Zał�cznik nr 6 Formularz potwierdzenia Oferty na wykonanie Zakupu zło	onej w aukcji 

elektronicznej. 

23.7. Zał�cznik nr 7 Wzór wykazu wykonanych usług w zakresie obj�tym przedmiotem Zakupu. 


