
 

 
 

 

  

 

 „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 

 

 

 

Piaski, 13.05.2022r. 

 

 

 

Dotyczy:  modyfikacja treści SWZ w postępowaniu BTC/PZ/0783/782/2022 pn.: „Dostawa ładowarki kołowej”. 

 

 

 

Punkt 4 SWZ posiadał brzmienie: 

Przedmiotem Zakupu jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej z łyżką minimum 5m3, wyprodukowanej nie 

wcześniej niż w 2021 roku, z wagą w łyżce, systemem monitoringu TEKOM oraz gwarancją udzieloną na okres 36 

miesięcy lub 6000 mth, (gwarancja zakończy się gdy zostanie osiągnięty jeden z wymienionych warunków)wraz z 

przeglądami okresowymi w okresie 4000 mth wykonywanymi przez autoryzowany serwis zawartymi w cenie 

maszyny, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5 – Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych 

i wyposażenia. 

Punkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Przedmiotem Zakupu jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej z łyżką minimum 5m3, wyprodukowanej nie 

wcześniej niż w 2021 roku, z wagą w łyżce, systemem monitoringu TEKOM oraz gwarancją udzieloną na okres 36 

miesięcy lub 6000 mth, (gwarancja zakończy się gdy zostanie osiągnięty jeden z wymienionych warunków), 

szczegółowo opisanej w Załączniku nr 5 – Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia, wraz 

z przeglądami okresowymi w okresie 4000 mth wykonywanymi przez autoryzowany serwis zawartymi w cenie 

maszyny. 

 

Punkt 19.1 SWZ posiadał brzmienie: 

Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena PLN netto za godzinę 

świadczenia usługi ciągnikiem rolniczym – waga tego kryterium 100%. 

Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena PLN netto – waga tego 

kryterium 100%. 

 

Zamawiający skreśla punkt 19.3 SWZ 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA. 

 


