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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczqca Post^powania zakupowego nr BTC/FH/2655/1093/2018

,,Najem sprz?tu budowlanego"

POST^POWANIE ZAKUPOWE ZOSTAtO ZORGANIZOWANE

WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRAN1CZONEGO ZAKONCZONEGO

NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73,

97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

Post^powanie zakupowe nie jest obj^te przepisami ustawy

Prawo zamowien publicznych.

ZatwierdzU:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spatka z ograniczon^ odpowiedzialnoscici.

ul, Wojska Polskiego 73, 97-400 Belchatow, 5kr, poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trsns z siedzibci w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel, 4-48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Scid Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajovvego Rejestm S^dowego Numer KR5: 0000134150
Kapitat Zakfadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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1. Informacje ogolne

Przedmiotowe post^powanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zakonczonego negocjacjami handlowymi, z zachowaniem zasad okreslonych

w niniejszym dokumencie, zas w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje si^ zapisy zamieszczone

w PROC 77513/C Procedura - Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach

Zakupowych z uwzgl^dnieniem Kodeksu Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK

PGE, dost^pnych na stronie: http://betrans.pl/przetarai jak rowniez postanowienia Kodeksu

Cywilnego. Post?powanie nie jest obj'^te przepisami ustawy Prawo zamowieh pubficznych.

Wykonawca przyst^pujqc do udziahj w Post$powaniu zakupowym oswiadcza, ze zapozna^

sj$ z zasadami okreslonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, ze on, Jego Pracownicy,

Wspotpracownicy, osoby przy pomocy ktorych b^dzie realizowac Umow? Zakupowq oraz jego

Podwykonawcy b^dq przestrzegac wszystkich obowi^zujqcych przepisow prawa oraz postanowien

ww. dokumentow.

W zwiqzku z wejsciem w zyde Rozporzqdzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przep^/wu takich danych oraz uchylenla dyrektywy 95/46AA/E

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") infomnujemy, ze komunikat dot.

przetwarzania danych osobowych, dost^pny jest na stronie internetowej htto://betrans.Dl/przetargi.

Wykonawcy zobowiqzani sq do zapoznania si? z tresci^ tego komunikatu.

2, Dane dotyczqce Zamawiajqcego i Organizatora post^powania.

2.1. Zamawiajqcy: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow,

skr. poczt. 98.

2.2. Organizator Post^powania zakupowego: PTS ,,Betrans" sp. z o.o, Piaski 4, 97-410

Kleszczow - Dziat Handlowy (FH).

2.3. Adres do korespondencji w sprawie Zamowienia: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Piaski 4, 97-410

Kleszczow; Dziat Handlowy (FH).

2.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zamowienia: marzena.kurzvdlakfaibetrans.pl.

2.5. Znak Post?powania zakupowego: BTC/FH/2655/1093/2018.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego nalezy postugiwac si^ tym znakiem.

3. Informacje wst^pne:

3.1. Uzyte w Specyfikacji terminy majq nast^pujqce znaczenie:

Przedsi^biorslwo Transportowo - Sprz^towe ,,8etrans" spofka z ograniczon^odpowiedzialnosd^

ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^ w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dia Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitiil Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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a) ,,Post?powanie zakupowe" post^powanie prowadzone przez Zamawiajqcego na

podstawie niniejszej Specyfikacji.

b) ,,Specyfikacja/SIWZ" niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

c) ,,Wykonawca" podmiot, ktory ubiega si^ o udzielenie Zakupu, ztezy ofert? na wykonanie

Zamowienia albo zawrze z Zamawiaj^cym Umow? w sprawie wykonania Zamowienia.

d) ,,Zamawiajqcy" PTS ,,Betrans" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow,

skr. poczt. 98.

e) ,,Zam6wienie" nalezy przez to rozumiec Zamowienie niepubliczne, ktorego przedmiot

zostat w sposob szczegotowy opisany w punkcie 4. SIWZ i w Istotnych Postanowieniach

Umowy.

3.2. Zafqczniki dot^czone do Specyfikacji stanowiqjej integralnq cz?sc.

3.3. Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ mog^ bye wykorzystane wy^cznie w celu

przygotowania oferty.

3.4. Wykonawcy zobowiqzani sq zapoznac si^ doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowac ofert? zgodnie z wymaganiami w niej okreslonymi.

3.5. Komisja przetargowa nie posiada upowaznienia do dokonywania wiqzqcych dla

Zamawiajqcego ustaleh - upowazniona jest wyt^cznie do przeprowadzenia Post^powania

zakupowego, dlatego tez poczynione przez niq uzgodnienia nie stanowiq Umowy

przedwst?pnej.

3.6. Wykonawcy ponosz^ wszelkie koszty wtasne zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

niezaleznie od wyniku Post^powania zakupowego. Zamawiajqcy w zadnym przypadku

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiqzku z przygotowaniem

i ztezeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w Post^powaniu zakupowym.

Wykonawcy zobowi^zuj^ si? nie wnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytuhj wzgl^dem

Zamawiajqcego.

3.7. Zamawiajqcy wybierze ofert^ Wykonawcy, ktora okaze si^ najkorzystniejsza.

3.8. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przystugujq Zamawlajqcemu.

4. Opis przedmiotu Zamowienia: Przedmiotem Zamowienia jest udost^pnianie przez Wykonawc?

na rzecz Zamawiajqcego w formie najmu:

> spycharki gqsienicowej o mocy minimum 230 kW, szerokosc lemiesza minimum 4,0 m ze

sprawnym licznikiem motogodzin,

[^

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betreins" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscicL''

ul, Wojska Polskiecjo 73, 97-400 Betctiafcow, skr. poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^ w Bogatyni
nl, Tr-ansportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, 1.1!, Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sc^d Rejonowy dla 1-odzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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> wibrowalec o ci^zarze min. 11,5t ze sprawnym licznikiem motogodzin.

5. Warunki realizacji Zamowienia:

5.1. Zamawiajqcy wymaga, aby Zamowienie byto realizowane na warunkach okreslonych

w Istotnych Postanowieniach Umowy - Zafqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Termin realizacji Zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

7. Oferty cz^sciowe: Zamawiajqcy dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.

Przez ofert? cz^sdowq rozumie sj^ ofert? na przynajmniej jedn^ jednostk? sprz^towq wskazan^ w

Formularzu ofertowym Wykonawcy - Zatqcznik nr 1 do SIWZ.

8. Oferty rownowazne: Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.

9. Opis warunkow udziatu w Post^powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia

tych warunkow.

9.1. 0 udzielenie Zakupu mogq ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu

2 post^powania na podstawie przestanek zawartych w pkt. 10 Specyfikacji oraz spetniaj^

nast^pujqce warunkj udziafu w post^powaniu:

9.1.1. posiadaj^ niezb^dnq wiedz^ i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponujq osobamj zdolnymi do wykonania Zakupu,

9.1.2. posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnoscj, jezeli ustawy naktadajq

obowiqzek posiadania takich uprawnieh,

9.1.3. znajdujq si? wsytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu,

9.1.4. posiadajq tytut prawny do dysponowaniajednostkami sprz^towymi,

9.1.5. posiadajq przez okres realizacji Zamowienia ubezpieczenie w zakresie OC oraz CPM

(Ubezpieczenie sprz^tu i maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk) jednostek

sprz^towych, a takze OC z tytutu prowadzone] dziatalnosci na kwot? co najmniej

500 000,00 T\.

Ocena spehiienia warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym nast^pi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawc^ oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa pkt.11 SIWZ

metod^ spetnia/nie spehia.

9.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza do udziatu w Post^powaniu zakupowym Wykonawcow wspolnie

ubiegajqcych si^ o udzielenie Zamowienia (Konsorcjum).

10. Zamawiajqcy moze wykluczyc z Post^powania zakupowego o udzielenie Zakupu

Wykonawc^ jezeli:

Przedsi^biorstwo Transportowa - Sprz^towe ,,Bet:rans" spotka z ograniczon^ odpowiecjzialnoscil

ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax:

Oddziat Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibc[w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 Fax: + 48 44 735 16 24

Scyj Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziaf Krojowego Rejestru Scidowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zakfadowy 16 078 500,00 PLN RRGON 592178498 NIP: 7G9-19-76-060
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10.1, nie spetnia warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym lub nie wykazat braku podstaw

wykluczenia,

10.2. nie wykonat Umowy zawartej z Zamawiajqcym lub inn^ Spotkq z GK PGE lub wykonat

jq nienalezycie,

10.3. znajduje si^ na liscie Wykonawcow niekwalifikowanych, zgodnie z PROG 00051/B Procedura

Ogolna - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitafowej PG£,

10.4. w stosunku do ktorego ogteszono upadtosc bqdz likwjdacj^ Wykonawcy, lub w stosunku

do Wykonawcy wszcz^to post^powanie upadtosciowe bqdz likwidacyjne,

10.5. ztozyt wniosek o dopuszczenie do udziahj w post^powaniu nie b^d^c zaproszony do udzjatu

w Post^powaniu zakupowym,

10.6. ztozyt nieprawdziwe informacje maj^ce wptyw lub mogqce miec wptyw na wynik

prowadzonego Post^powania zakupowego,

10.7. nie daje r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu

lub cz+onkom organow spotki Wykonawcy post^powanie o popetnienie przest^pstwa,

10.8. bezprawnie wp^ywat lub probowat wptyn^c na czynnosci Zamawiajqcego lub pozyskac

informacje poufne, mog^ce dac mu przewag^ w Post^powaniu zakupowym,

10.9. urz^dujqcego czkinka Jego organu zarz^dzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spo^ki

w spo^ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo:

a) ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art, 46

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe.

10.10. jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt zakaz ubiegania si? o zamowienla

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziemika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow

zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary lub wobec ktorego orzeczono tytutem

srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si$ o zamowienia publiczne.

11. Wymagane dokumenty, jakie muszq bye dostarczone w celu potwierdzenia spetnienia

warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym.

/N
Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonci odpowiedzialnosci^

ul. Wojskci Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!,; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibc).w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instaiacyjna 20, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sc\6 Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzicit Krajowecjo Rejestru Sctdowego Numer KRS; 0000134150
Kapital Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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11.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spetnieniu warunkow udziatu

w Post^powaniu zakupowym Zafqcznik nr 2 do SIWZ. Oswiadczenie to nalezy - przed

podpisaniem - wypetnic poprzez wykreslenie tresci oznaczonej przypisem (*) - w zakresie,

wjakim nie dotyczy ona Oferenta.

11.2. Aktualny odpis z wfasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgtoszenia

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed

uptywem terminu sktadania ofert.

11.3. Aktualne zaswiadczenie wfasciwego naczelnika Urz^du Skarbowego oraz wtasciwego

oddziatu Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych potwlerdzaj^cych odpowiednio, ze Wykonawca

nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozbzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w ca+osci wykonania decyzji

wtasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu

sktadania ofert. Jezeli niemozliwe b$dzie ztozenie stosownych zaswiadczeh, wowczas

Wykonawca moze ztozyc oswladczenie, ze nie zalega z opfacaniem podatkow, op^at oraz

sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, a w przypadku wyboru jego oferty, wtasciwe

dokumentyzobowiqzanyjest dostarczyc przed podpisaniem Umowy.

11.4. Zaparafowane na kazdej stronie Istotne Postanowienia Umowy - Zaf^cznik nr 3 do SIWZ.

11.5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

11,6. Wykaz zreaiizowanych ustug.

12. Informacja o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz

przekazywanie oswiadczeri i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych

do porozumiewania si^ z Wykonawcami.

12.1. Wykonawca maze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy

zobowiqzuje si? niezwtocznie udzielic wyjasnieh, chyba, ze prosba owyjasnienie SIWZ

wptyn^ta do Zamawiajqcego na mniej niz 3 dni robocze przed terminem skfadania ofert.

12.2. Wszelkie pytania i wqtpliwosci dotyczqce specyfikacji nalezy kierowac pisemnie na adres

ZamawiaJqcego poczt^ lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SIWZ.

12.3. W przypadku wniesjenia zapytania dotyczqcego tresci SIWZ, Zamawiaj^cy przesle tresc

pytah wraz 2 wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat informacj^

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ogramczon^ odpowiedzialnost/c^

ul. Wojska Pofskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 7?7

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^ w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,; 4-48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibcl w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 9S, tel. 4-48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Scid Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Kcajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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o wszcz^ciu Post^powania zakupowego bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci

wyjasnienia na stronie Zamawiaj^cego.

12.4. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje b^dq przekazywane Wykonawcom

na rownych zasadach.

12.5. Zamawiajqcy maze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania Ofert zmienic tresc

SIWZ. Dokonanq w ten sposob zmian^ SIWZ Zamawiajqcy przekazuje niezwtocznie

wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat informacj? o wszcz^ciu Post^powania

zakupowego, a takze zamieszczajq na stronie internetowej.

12.6. Jezeli Zamawiaj^cy dokona wyjasnieh b^dz modyfikacji tresci specyfikacji, wyjasnienia

i modyfikaqe b?dq dla Wykonawcow wiqzqce. SIWZ naiezy odczytywac wraz z mozliwymi

wyjasnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj^cego.

12.7. Zamawiajqcy nie odpowiada za wyjasnienia udzielane Wykonawcom przez jnne osoby

niz uprawniona do kontaktowania si? z Wykonawcami.

12.8. Do porozumiewania si^ z Wykonawcami uprawniona jest: Marzena Kurzydlak,

e-mail: marzena,kurzvdlak@betrans._£l.

13. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajqcy odst$puje od z^dania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

14. Wymagania dotyczqce wadium.

14.1. Wykonawca zobowi^zany jest wniesc wadium w kwocie: 4 000,00 zt (stownie ztotych: cztery

tysi^ceztotychOO/100).

14.2. Wadium nalezy wniesc w formie pieni^znej przed uptywem terminu sktadania ofert, przy

czym za termin wniesienia wadium w formie pieni^znej, przyjmuje si? termin uznania kwotq

wadium rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

14.3. Wadium wniesione w formie pieni^znej przechowywane jest na rachunku bankowym. Wptaty

pieni^zne nalezy dokonywac na rachunek: PKO BP nr 14 1020 1026 0000 1102 0229 8172

z adnotacig: ,,Wadium do Postepowania zakupowego nr BTC/FH/2566/1093/2018 pn.

,,Najem sprz^tu budowlanego".

14.4. Zamawiajqcy zwraca wadium Wykonawcom niezwtocznie po uniewaznieniu Post^powania

zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjqtkiem wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zosta+a

wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza Zamawiajqcy zwraca niezw+ocznie po zawarciu Umowy^zakupowej.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscii

ul, Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatdw, skr. poczL 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01-

Oddziat Eltur-Trans z siedzibq w Bogafcyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^v/ Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: 4- 48 44 735 16 24

Sc^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzia! Krajowego Rejestru Sqdowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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14.5. Zamawiaj^cy zwraca wadlum Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofat Ofert? przed

upfywem terminu sktadania Ofert lub Wykonawca zostat wykluczony, b^dz Oferta

Wykonawcy zostata odrzucona, bqdz uptynqt termin zwiqzania Ofert^, bqdz oferta zostata

ztozona poterminie.

14.6. Zamawiajqcy maze zatrzymac wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla si? od zawarcia

Umowy zakupowej, uchyla si^ od potwierdzenia Oferty ztozonej w aukcji elektronicznej,

uchyla si$ od potwierdzenia wynegocjowanych warunkow podczas negocjacji handlowych.

14.7. Wadium wniesione w formie pieni^znej zwracane jest Wykonawcy w wysokosci w jakiej

zostato wniesione, bez odsetek.

15. Termin zwiqzania ofertq.

15.1. Wykonawca b$dzie zwiqzany ofertq przez okres 90 cfni od uptywu terminu sk+adania ofert.

15,2. Przed uptywem terminu zwiqzania Ofert^, Zamawiajqcy moze zwrocic si$ do Wykonawcow

o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwi^zania ofert^.

15.3. Wykonawca maze przedtuzyc termin zwiqzania ofert^ z wtasnej inicjatywy.

16. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.

16,1. Ofert? wraz z za^cznikami nalezyztozycwytqczniewformie pisemnej.

16.2. Pozostate oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mog^ bye przekazane

pisemnie za pomoc^ telefaksu lub drog^ elektronicznq pod warunkiem dostarczenia

ich przed uptywem wyznaczonego terminu i pod warunkiem ich czytelnosci i zgodnosci

z oryginatem.

16.3. Oferta musi bye sporzqdzona w j^zyku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca moze

ztoziyc Jednq ofert? w formie papierowej podaj^c cen? w polskich ztotych (PLN)

na Formularzu ofertowym Wykonawcy - Zatqcznik nr 1 do SIWZ.

16.4. Cena ofertowa musi bye podana cyfrowo i stownie w PLN netto.

16.5. Poprawki nanoszone w ofercie muszq bye czytelne i opatrzone podpisem lub parafq osoby

podpisuj^cej ofert^.

16.6. Oferta wraz 2 zatqcznikami sporz^dzona przez Wykonawc^ musi bye podpisana przez

osob^/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasad^ reprezentacji

danego Wykonawcy wynikaj^cq z dokumentu wydanego przez wtasciwy organ rejestrowy

bqdz przez stosownie umocowanych pe^nomocnikow, dla ktorych nalezy zatqczyc

peh-iomocnictwo. Dokument ustanowienia petnomocnictwa winien bye dofqczony do oferty.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ adpowied;

L)I, Wojska Polskiego 73, 97-400 Belchatow, skr. poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48y

Ocldzia) Eltur-Trans 7. siedzib^ w Bogatyni
ul. Transpartowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 3:

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogov'/cu
Rogowiec, ul. Instdlcicyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Si^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat ZaMadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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Wykonawca zobowiqzany jest dotqczyc do oferty dokumenty, o ktorych mowa w pkt 11

SiWZ.

16.7. Dokumenty sk+ada sj^ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

z wytqczeniem odpisu z KRS lub z CEIDG, ktore nie wymagajq poswiadczenia za zgodnosc

z oryginatem.

16.8. Wykonawca ma prawo nic pozniej niz w terminie sktadania oferty zastrzec, ze nie mogq bye

ujawniane informacje stanowiqce tajemnic? spotki. Informacje takie powinny zostac

przekazane w formie umozliwiajqcej zachowanie poufnosci wraz z oswiadczeniem na pismie,

ze infonnacje w tym zakresie stanowi^ tajemnic? spotki i nie mogq bye ogolnie

udost^pnione.

16.9, Wykonawca maze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac ztozonq ofert? sktadajqc

odpowiednie oswiadczenie z dopiskiem WYCOFAN1E OFERTY do Post^powania

zakupowego nr BTC/FH/2655/1093/2018.

16.10. Ofert^ nalezy umiescic w nieprzezroczystej zamkni^tej kopercie, opiecz^towanej i opisanej

nazw^ i adresem Wykonawcy:

1/zaadresowanej na:

PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

Dziat Handlowy

2/oznaczonej:

Oferta w Post^powaniu zakupowym nr BTC/FH/2655/1093/2018

,,Najem sprz^tu budowlanego"

NIE OTWIERAC

UWAGA: koperta musi bye ponadto oznaczona nazwg Wykonawcy.

W przypadku braku w/w infonnacji Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenie

wynikte z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed terminem otwarcia.

16.11. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do z+ozonej

oferty. Zmiany winny bye dor^czone Zamawiajqcemu na pismie przed up^ywem terminu

/.,
Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Befcrans" spotka z ograniczon^ adpowiedzialn^cii

ul, Wojska Poiskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.; + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72'~01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibci w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instaicicyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian powinno bye opakowane takjak oferta

(patrz powyzej), a koperta zawierac powinna dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

17. IVIiejsce oraz termin sktadania Ofert.

17.1. Ofert^ nalezy skfadac w:
Sekretariacie Zamawiajqcego,

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

wgodzinach700-1500

lub przesfac zaadresowanq i oznaczon^wg. pkt. 16.10. SIW2.

Termin sk+adania ofert uptywa dnia:^.1.-..L/,.(3..2018 r, o godzinie 15 .

UWAGA - za termin z^ozenia oferty przyjmuje si? dat? i godzin^ wptywu ofertv do Organizatora

Postepowania zakupowego, a nie dat^ i godzin^ jej wys^ania przez Wykonawc? (np. przesyfk^

pocztowq lub kuriersk^).

17.2. Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawiajqcego na posiedzeniu niejawnym.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena ofertowa obejmowac b^dzie wszystkie koszty Wykonawcy niezb^dne do wykonania

przedmiotu Zamowienia.

18.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq w walutach

obcych. Rozliczenia prowadzone b^dqwwalucie poiskiej " polskich ztotych (PLN).

19. Zasady badania ofert, ktorymi b^dzie si^ kierowat Zamawiajqcy przy wyborze

najkorzystniejszej oferty.

19.1. Przywyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b^dzie kierowat si? jedynym kryterium,

tj. ryczatt miesi^czny PLN netto dla cz^sci Zamowienia. Waga tego kryterium: 100%.

Zamawiajqcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje

przeprowadzenie negocjacji handlowych (jako dogrywki) zapraszajqc do udziahj w

negocjacjach wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajqce odrzuceniu.

Parametrem licytowanym b?dqcym przedmiotem negocjacji b?dzie ryczatt miesi^czny PLN

netto dla cz^sci Zamowienia. Waga tego kryterium: 100%. Zamawiajqcy przewiduje

przeprowadzenie negocjacji handlowych w siedzibie Zamawiajqcego lub w formie

telefonicznej. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc odstqpienia od przeprowadzenia

negocjacjj handlowych bez podania przyczyn.

Przedsi^biorstwo Transpartowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzia[noscic[

ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01(

Oddzial Eltur-Trans z siedzib^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tei.: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddzisl Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Betcfiatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Scid Rejonowy dla Lodzi-Srodnniescia w Lodzi, XX Wydziat Krajovvego Rejestru S^dowego Numer KR5: 0000134150
Kapitc^ Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769- 19-76-060
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19.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy Wykonawcy nie podlegaj^ wykluczeniu

z Post^powania zakupowego. Podstawy wykluczenia okreslone zostaty w pkt. 10. SIWZ.

19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy oferty nie podlegajq odrzuceniu.

Zamawiajqcy maze odrzucic ofert?, jezeli:

1) jej tresc nie odpowiada wymaganiom okreslonym w tresci SIWZ,

2) zawiera razqco niskq cen^ wykonania przedmiotu Zakupu,

3) jest niewazna na gruncie obowi^zuj^cych przepisow prawa,

4) Wykonawca nie poprawH omytek w Ofercie )ub nie wyrazit zgody na ich poprawienie

w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego,

5) Wykonawca nie uzupefnit lub nie ztozyt wyjasnien dotyczqcych jego Oferty na wezwanie

Zamawiajqcego,

6) ztozy^ Ofert^/ofert? wst^pn^, nie b^dqc zaproszonym do zbzenia Oferty,

7) Oferta zostata ztozona z naruszeniem zasady uczciwe] konkurencji,

8) Wykonawca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania Ofertq,

9) zostata ztozona przez Wykonawc^ wykluczonego z udziahj w Post^powaniu

zakupowym,

10) zostata zbzona po up^ywie terminu sktadania ofert.

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotyczqcych tresci z+ozonych ofert oraz ztozonych oswiadczeh lub dokumentow.

19.5. Zamawiajqcy maze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztezyli

oswiadczeh lub dokumentow wskazanych w tresci S1WZ lub ztozyli dokumenty

i oswiadczenia zawierajqce bt^dy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie,

19.6. Jezeli nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejsze] oferty ze wzgl^du na to, ze zostaty

ztozone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena - Zamawiajqcy wezwie

Wykonawcow, ktorzy ztezyli te Oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie Ofert

dodatkowych. Wykonawcy, sktadaj^cy Oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowac cen

wyzszych niz zaoferowane w pierwotnie z+ozonych ofertach.

19.7. Jezeli w post^powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyz dwie lub

wi^cej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow, Komisja Przetargowa

rekomenduje wybor Oferty z nizszq cenq.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonc^ odpowiedzialnosci^

ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr-, poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trgns z siedzib^w Bugatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te;.: +48 75 772 37 01 fax; 4-48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibc^w Rogowcu
Ragowiec, ul. Instalcicyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

SeyJ Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sc^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktsdowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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19.8. Wykonawca, ktorego Oferta zostata wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla

si^ od zawarcia Umowy lub nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zakupowej, Zamawiaj^cy moze wybrac Najkorzystniejszq Ofert? sposrod

pozostatych Ofert, chyba ze zachodzq przestanki do niewaznienia Post^powania

zakupowego.

19.9. W przypadku przewidzianym w pkt 19.8. jak rowniez w przypadku niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca moze zostac wpisany na list?

niekwalifikowanych Wykonawcow dost^pnq dla spotek GK PGE.

19.10. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejsz^ ofert? na podstawie kryterium oceny ofert

okresionego w pkt 19.1. SIWZ oraz po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.

20. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu

realizacji Zamowienia.

20.1. Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki

za pomocq elektronicznych srodkow komunikacji lub w formie pisemnej, w terminie

wyznaczonym przez Komisje? przetargow^.

20.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiqzanyjest do zawarcia Umowy zgodnie

z Istotnymi Postanowieniami Umowy - Zafqcznik nr 3 do SIWZ z Zamawiajqcym.

21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

21.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem zamowienia, w tym

rowniez tresc i warunki projektu Umowy, majq charakter poufny j mogq bye zarowno

w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim przez Wykonawc^

jedynie za zgodq Zamawiaj^cego.

21.2. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegaj^ zwrotowi. Wykonawcy ponoszq wszelkie

koszty wtasne zwiqzane z przygotowaniem i zbzeniem ofert, niezaleznie od wyniku

Post^powania zakupowego. Wykonawcy zobowiqzujq si? nie wnosic jakichkolwiek roszczen

z tego tytutu wzgl^dem Zamawiajqcego.

21.3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia Post^powania zakupowego

lub odstqpienia od niego w kazdym czasie w cz$sci lub w catosci bez podania przyczyny.

21.4. Warunkiem zakohczenia Post^powania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie

wymaganej zgody organow Spo^ki Zamawiaj^cego.

Przedsi^biorstwo Transporfcowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ogramczon^ odpowiedzialnoscic^

Lit. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel,; + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.; +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzibq w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel, -h48 44 735 16 06 Fax: + 48 44 735 16 24

Scld Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KR5; 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLM REGON 592178498 NIP; 769-19-76-OGO



S tr on a I 13

Nr Postepowania zakupowego BTC/FH/2655/1093/2018 betrans
wszystko-wsz^dzie- w terminie

22. Zatqczniki:

Zatqcznik nr 1 " Fomnularz ofertowy Wykonawcy.

Zatqcznik nr 2 - Oswiadczenie.

Zatqcznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.

AQ-.\-'^!-. r-we^yk

Kibic,'.lnj,( t^MJu fiaFidU/eiOO

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciii

ul. Woj0-p<^oj,CB@tiPaRS979PV^Q<fi^w, skr. poczt. 98, tel,: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01
^TC. .BeWns^7,?'0:.^" 'r^17'^
~,1;^"7.wc/ sied/ib^' """•'•IJ" (^SSS(?Mfj[iiirSfeialEltur-Transz siedzib5w,Bo^tynl

^'"' l-t'd' '"y ^ / ^7 ^y^V^^Walt^^S^SQg3tyn\a, tel.: +48 75772 37 O'l fa^; 4-48 75 772 37 37
Stars'^i^^^uX™PaK?lal"'""'

^TtMor OddzWu Rogowiec, ul. Ins]

Sc^d Rejonowy dl

^Betrans" %^<PT^owiec z siedzib^w Rogowcu
Beichatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24
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