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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczqca Post^powania zakupowego nr BTC/FH/0221/85/2019

»Wynajem spycharki gqsienicowej o mocy min. 340KM i wadze

min. 38t bez obstugi operatorskiej"

POST^POWANIE ZAKUPOWE ZOSTAtO ZORGANIZOWANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKONCZONEGO

NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13,

97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

Post^powanie zakupowe nie jest obj^te przepisami ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zatwierdzi^:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^fcowe ,,Betrans" spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscict
KaHsko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczl:, 98, tel.; + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

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

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

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescfa w t-odzi, 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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1. Informacje ogolne

Przedmiotowe post^powanie o udzieienie Zakupu 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/D Procedura - Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach

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

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

Cywiinego.

Post^powanie nie jest obj^te przepisami ustawy Prawo zamowieh publicznych. Wykonawca

przyst^pujqc do udziafu w Post^powaniu zakupowym sktada Oswiadczenie zgodne z Zatqcznikiem

nr 2 do SIWZ, ze zapoznat si? z zasadami okre^lonymi w ww. dokumentach i zobowiqzuje si^, ze

on, jego Pracownicy, Wspo^pracownicy, osoby przy pomocy ktorych b^dzie realizowac Umow?

Zakupow^ oraz jego Podwykonawcy b^d^ przestrzegac wszystkich obowiqzuj^cych przepjsow

prawa oraz postanowien ww. dokumentow.

W zwi^zku z wejsciem w zycie Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego j Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwj^zku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dafej ,,RODO") informujemy, ze komunikat dot.

przetwarzania danych osobowych, dosf^pny jest na stronie internetowe] http://betrans.Di/DrzetaraJ.

Wykonawcy zobowiqzani sq do zapoznania si? z tresciq tego komunikatu.

2. Dane dotycz^ce Zamawiajqcego i Organizatora post^powania.

2.1. Zamawiajqcy: PTS ,,Betrans" sp. 2 o.o. Kalisko 13, 97-400 Betehatow, skr. poczt. 98.

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

Kleszczow - Dziaf Handlowy (FH).

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

Kleszczow; Dziat Handlowy (FH).

2.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zakupu: ioanna. bak(%betrans.pl.

2.5. Znak Post^powania zakupowego: BTC/FH/0221/85/2019.

Uwaaa: w korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego nalezy postugiwac si^ tym znakiem.

Przedss^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq'
Kalisko 13, 97-400 Beichatow, skr, poczt. 98, tel,: + 48 -44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziaf Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ui. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +4S 75 772 37 01 fw. +48 75 772 37 37

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

S^d Rejonowy dla t-odzl-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapitaf Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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3. Informacje wst^pne:

3.1. Uzyte w Specyfikacji terminy maj^ nast?pujqce znaczenie:

a) ,,Post^powanie zakupowe" post^powanie prowadzone przez ZamawEajqcego na podstawie

niniejszej Specyfikacji.

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

c) ,,Wykonawca" podmiot, ktory ubiega si^ o udzieienie Zakupu, ztozy ofert^ na wykonanie

Zakupu afbo zawrze z Zamawiajqcym Umow^ w sprawie wykonania Zakupu.

d) ,,Zakup" potrzeba zakupowa, ktorej przedmiotem jest wynajem spycharki g^sienicowej

o mocy min. 340KM i wadze min. 38t bez obstugi operatorskiej.

e) ,,Zamawiajqcy" PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98.

3.2. Zat^czniki cio^czone do SpecyfEkacji stanowjqjej integrainq cz^sc.

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

przygotowania oferty.

3.4. Wykonawcy zobowiqzani sq zapoznac si? doktednie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowac ofert^ zgodnie z wymaganiami w niej okresionymi.

3.5. Komisja przetargowa nie posiada upowaznienia do dokonywania wiqzqcych

dia Zamawiajqcego ustaien - upowazniona jest wy^cznie do przeprowadzenia Post^powania

zakupowego, dlatego tez poczynione przez ni^ uzgodnienia nie stanowiq Umowy

przedwst^pnej. Uzgodnienia poczynione przez Komisj? przetargowq wymagaj^ akceptacji

Kierownika Zamawiaj^cego.

3.6. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

niezaleznie od wyniku Post^powania zakupowego. Zamawiaj^cy w zadnym przypadku

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiqzku z przygotowaniem

iztezeniem oferty E nie przewiduje zwrotu kosztow udzia^u w Post^powaniu zakupowym.

Wykonawcy zobowi^zujq si? nie wnosic jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgl^dem

Zamawiaj^cego.

3.7. Zamawiaj^cy wybierze ofert? Wykonawcy, ktora okaze si? najkorzystniejsza.

3.8. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przystugujq Zamawiajqcemu.

4. Opis przedmiotu Zakupu: Przedmiotem Zakupu Jest udost^pnianie przez Wykonawc? na rzecz

Zamawiaj^cego w formie najmu jednostki sprz^towej " spycharki gqsienicowej o mocy min. 340 KM

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Bet:rans" spolka z ograniczonq odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel,: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

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

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ill. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tei. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmie^cis w liodzi, XX Wydzia) 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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i wadze min. 38t ze zrywakiem trojz^bnym dwupoziomowym z roznym k^tem nachyienia bez obstugi

operatorskiej oraz kosztow paliwa, z uwzgl^dnieniem kosztow napraw i obshjg technicznych.

5. Warunki realizacji Zakupu:

5.1. Zamawiaj^cy wymaga, aby Zakup by^ realizowany na warunkach okreslonych w Istotnych

Postanowieniach Umowy - Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Termin i miejsce realizacji Zakupu:

6.1 Termin realizacji Zakupu: od dnia zawarda Umowy do 31.12.2019r.

6.2 Przedmiot Zakupu b^dzie wykorzystywany przez Zamawiaj'qcego na terenie kraju, na terenie

prowadzenia dziatainosci przez PGE GiEK S.A. Oddziat Kopalnia W^gla Brunatnego

Betchatow, w tym rowniez na terenie Zak^adu Gorniczego KWB ,,Betehat6w" oraz na terenie

prowadzenia dziatalnosci przez PGE GiEK S.A. Oddziat Eiektrownia Betchatow, w miejscu

wskazanym przez Zamawiajqcego.

6.3 Prace przy uzyciu spycharki gqsienicowej b^dq wykonywane gtownie w dni robocze

srednio przez 7 godzin w ciqgu zmiany roboczej, z zastrzezeniem, ze mogq bye

wykonywane we wszystkie dni tygodnia i w wi^kszym wymiarze godzin na wszystkich

zmianach roboczych (I, II, III zmiana) oraz soboty, niedziele j swi^ta.

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

8. Oferty wariantowe: Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

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

tych warunkow.

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

z Post^powania na podstawie przestanek zawartych w pkt. 10 Specyfikacji oraz spetniajq

nast^pujqce warunki udziahj w post^powaniu:

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

dysponujq osobami zdoinymi do wykonania Zakupu (sq wtascicielami, bqdz

posiadajq prawo do dysponowania spycharkq gqsienicowq na podstawie umowy

bqdz umowy przedwst^pnej teasingu, najmu, dzierzawy),

9.1.2. posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, Jezeli ustawy naktadaj^

obowi^zek posiadania takich uprawnieh,

9.1.3. znajdujq si^ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans'r spotks z ograniczon^ odpowiedzialnosciq
Kaiisko 13, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat EEfcur-Trans z siedzib^ w Bogatyn)
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fay: +48 75 772 37 37

Oddziai RogowSec z siedzibq w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instslacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 2A

Sc^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmie^cia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sqdowego Numer KRS: 0000134150
Kapits! Zakiadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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9.1.4. zobowiqzujq si? posiadac przez okres trwania Umowy ubezpieczenie OC z tytutu

prowadzonej dziatalnosci na kwot^ co najmniej 500 000,00 zt, a takze ubezpieczenie

OC oraz CPM, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 IPU - Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

Ocena spehiiema warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym nastqpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawc? oswiadczeh i dokumentow, o ktorych mowa pkt.11 S!WZ

metodq spetnia/nie spetnia.

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

ubiegaj^cych si^ o udzielenie Zakupu (Konsorcjum).

9.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza udziafu Podwykonawcy podczas reaHzacji przedmiotu Zakupu.

10. Wykluczenie z Post^powania zakupowego.

10.1. Zamawiajqcy wykiucza Wykonawc?, jezeli:

10.1.1. nie wykaza^ spetnienia warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym lub nie wykazat

braku podstawwykiuczenia,

10.1.2.ztozyt nieprawdziwe informacje majqce wpfyw lub mogqce miec wp^yw na wynik

prowadzonego Post^powania zakupowego,

10.1.3. nie daje r^kojmi naiezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko

niemu lub czfonkom organow spo^ki Wykonawcy post^powanie o pope^nienie

przest^pstwa w zwiqzku z prowadzonq dziatalnosci^ gospodarczq,

10.1.4.bezprawnie wptywat lub probowat wptyn^c na czynnosci Zamawiajqcego fub pozyskac

informacje poufne, mogqce da6 mu przewag^ w Post^powaniu zakupowym,

10.1.5.urz?dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego iub nadzorczego, wspolnika spo^ki

w spotee jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotee 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 2 dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks

karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,

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

6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

c) skarbowe.

10.1.6. jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzeM zakaz ubiegania si^

o zamowienia pubiiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziemika 2002r.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^tow/e ,,Betrans" spotka 2 ograniczonq odpowiedzialnoscic^ // /' j/ /'/.
Kaiisko 13, 97-400 Betchafcow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 Fax; +4844 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

lv

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

S^d 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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o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozb^ kary

iub wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si$

o zamowienia publiczne.

10.2. Zamawiajqcy maze zdecydowac o wykfuczeniu Wykonawcy, jezeii:

10.2.1.nie wykonat Umowy zawartej przez Zamawiaj^cego iub inne Spotid z GK PGE

iub wykonafjq nienalezycie,

10.2.2. ogtoszono upadtosc bqdz otwarto likwidacj? Wykonawcy, lub w stosunku

do Wykonawcy wszcz^to postepowanie upadtosciowe b^dz likwidacyjne,

10.2.3.ztozyt wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nie b^dqc zaproszony

do udziatu w Post^powaniu zakupowym,

10.2.4. uzasadnione jest podejrzenie, ze zawart z innym Wykonawcq iub podmiotem nie

uczestniczqcym w Post^powaniu zakupowym, porozumienie majqce na celu

zaktocenie konkurencji w Post^powaniu zakupowym.

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

warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym.

11.1. Wypefniony Formularz ofertowy Wykonawcy - Zaf^cznik nr 1 do SIWZ.

11.2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spe^nieniu warunkow udziatu

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

podpisaniem " wypefnic poprzez wykresienie tresci oznaczonej przypisem (*) " w zakresje,

wjakim nie dotyczy ona Oferenta.

11.3. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru iub z Centralnej Ewldencji Informacji o Dziatalnosci

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

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

uptywem terminu sMadania oferf.

11.4. Akfuatne zaswiadczenie wtesciwego naczelnika Urz^du Skarbowego oraz wtasciwego

oddziafu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych potwierdzaj^cych odpowiednio, ze Wykonawca

nie zalega z opfacaniem podatkow, optat oraz sk^adek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne, lub zaswiadczeh, ze uzyskat przewidziane prawem zwoinienie, odroczenie

lub rozfozenie na raty zaleg^ych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu

skfadania ofert. Jezeli niemoziiwe b^dzie ztozenie stosownych zaswiadczen, wowczas

Przedst^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,8etrans" spotka z ograniczonq. odpowiedzialnosci^
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, fcel.: + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

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

Ocidzia! Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul, Insta!acy}na 20, 97-400 Betchatow, skr. poczL 98, tel, +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestm S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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Wykonawca moze zfozyc oswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem podatkow, optat

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

w^asciwe dokumenty zobowiqzanyjest dostarczyc przed podpisaniem Umowy.

11.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieni^znej lub oryginat dokumentu

potwierdzajqcego wniesienie wadium w formie niepieni^znej.

11.6. Wykaz wykonywanych/wykonanych ustug b^dqcych Przedmiotem Zakupu o minimalnej

wartosci kazdej z ustug rownej 2 000,00 PLN netto - zgodnie z Zatqcznikiem nr 4 do SIWZ.

11.7. Jezeii Wykonawca ma siedzib? iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w ceiu potwierdzenia spehiiania warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym,

sktada oswiadczenie, ze:

a) jest uprawniony do wyst^powania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogtoszono upadtosci, ani nie wszcz^to post^powania restrukturyzacyjnego,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si^ o udzielenie Zakupu,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat iub sktadek na ubezpieczenie spoteczne

lub zdrowotne aibo, ze uzyska^ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie !ub roztozenie na

raty zaleg^ych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasdwego organu.

12. Informacja o sposobie porozumiewania si^ Organizatora post^powania z Wykonawcami oraz

przekazywanie zaswiadczen, wyjasnien, oswiadczeri i dokumentow, a takze wskazanie osob

uprawnionych do porozumiewania si^ z Wykonawcami.

12.1. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajqcy

zobowiqzuje si? niezwtocznie udzielic wyjasnieh, chyba, ze prosba o wyjasnienie SIWZ

wp^yn^a do Zamawiajqcego na mniej niz 3 dni robocze przed terminem sk^adania ofert.

12.2. Wszelkie pytania i wqtpliwosd dotyczqce specyfikacji naiezy kierowac pisemnie na adres

Zamawiajqcego pocztq iub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SIWZ.

12.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczqcego tresci SIWZ, Zamawiaj^cy przesie tresc pytah

wraz z wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat infomnacj?

o wszcz^ciu Post^powania zakupowego bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci

wyjasnienia na stronie Zamawiajqcego.

12.4. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje b?d^ przekazywane Wykonawcom na rownych

zasadach.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" sp6!ka z ograniczon^ odpowiedzialnoscici
Kalisko 13, 97-400 BeSchatow, skr. poczt. 98, te!.: + 48 44 737 72 00 Fax: +48 44 737 72 01

Oddzia! Eitur-Trans 2 siedzib^w Bogatyni
u!, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddzlat Rogowiec z siedzibq. w Rogowcu
Rogowiec, d. Instalacyjna 20, 97-^00 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla t-odzl-Srodmiescia w t-odzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zakiadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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12.5. Zamawiajqcy mo^e w kazdym czasie przed upfywem terminu skfadania ofert zmienic tresc

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

wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat informacj^ owszcz^ciu Post^powania

zakupowego, a takze zamieszczajq na stronie internetowej.

12.6. Jezeli Zamawiajqcy dokona wyjasnieh bqdz modyfikacji tresci specyfikacji, wyjasnienia

i modyfikacje b^cf^ dla Wykonawcow wiqz^ce. SIWZ naiezy odczytywac wraz z mozliwymi

wyjasnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

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

niz uprawniona do kontaktowania si? zWykonawcami.

12.8. Do porozumiewania si? z Wykonawcami uprawniona jest: Joanna Bqk,

e-mail: ipanna.bak^betrans.p!.

13. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiaj^cy odst^puje od zqdania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

14. Wymagania dotyczqce wadium.

14.1. Wykonawca zobowi^zany jest wniesc wadium w kwocie: 6.000,00 z\ (stewnie ztotych: szesc

fysi?cyztotych00/100).

14.2. Wadium moze by6 wnoszone w jednej lub kilku formach, tj.; pieniqdzu, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej, por^czenia bankowego.

14.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nast?puje z chwilq wp^ywu srodkow pieni?znych

na rachunek bankowy, o ktorym mowa w pkt. 14.4 przed uptywem terminu sk+adania ofert.

14.4. Wadium wniesione w pieni^dzu przechowywane Jest na rachunku bankowym. Wptaty

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

z adnotacjg: ,,Wadium do Postepowania zakupowego nr BTC/FH/0221/85/2019

pn. ,,Wvnaiem spycharki aasienicpwej p mocy_mm^40_KM i wadze min. 38t bez obstugi

operatorskiej".

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

ubezpieczeniowej lub por^czenia bankowego z tresci tych dokumentow musE w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac zobowiqzanie gwaranta (banku, ubezpieczycieia, por^czydeia)

do zaptaty catej kwoty wadium nieodwotainie i bezwarunkowo na pierwsze zqdanie

Zamawiajqcego stwierdzajqce, ze wyst^puje jedna iub wi?cej okolicznosd wskazanych

w pkt. 14.9 SIWZ bez koniecznosd potwierdzania tych okoiicznosci.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Spr^^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonq odpowiedzialnos^iq
Ksfisko 13, 97-400 Beichatow, skr. poczt, 98, fcel.; + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 (;! \\

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

Oddzial Rogowiec z sjedzjb^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Beichatow, skr. poczL 98, Eel, +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodz!, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^cfowego Kumer KRS; 0000134150
Kapitat ZaMadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060



S tro n a | 9

transNr Postepowania zakupowego BTC/FH/0221,85/2019

wszystko-wsz^dzie- w terminie

14.6. Dokumenty potwierdzajqce wniesienie wadium w formie niepieni^znej muszq bye dostarczone

Zamawiajqcemu w oryginale, wraz ze ztozonq Ofertq.

14.7. Zamawjajqcy zwraca wadium Wykonawcom niezwtocznie po uniewaznieniu Post^powania

zakupowego aibo wyborze oferty, z wyjqtkiem wadium Wykonawcy, ktorego oferta zostata

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

najkorzystniejsza Zamawiajqcy zwraca niezwtocznie po zawarciu Umowy zakupowej.

14.8. Zamawiaj^cy zwraca wadium Wykonawcy w sytuaq'i, gdy Wykonawca wycofat ofert^ przed

upfywem terminu sktadania oferf lub Wykonawca zostat wykiuczony, b^dz oferta Wykonawcy

zostata odrzucona, bqdz uptyn^ termin zwiqzania ofertq, bqdz oferta zostata ztozona po

terminie.

14.9. Zamawjajqcy moze zatrzymac wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla si? od zawarcia

Umowy zakupowej, uchyla si^ od potwierdzenja oferty ztozonej w aukcji elektronicznej, uchyia

si? od potwierdzenia wynegocjowanych warunkow podczas negocjacji handlowych.

14.10. Wadium wniesione w formie pieni^znej zwracane Jest Wykonawcy w wysokosd w jakiej

zostato wniesione, bez odsetek.

15. Termin zwiqzania ofertq.

15.1. Wykonawca b?dzie zwiqzany ofertq przez okres 60 dni od uptywu terminu sk^adania ofert.

15.2. Przed uptywem terminu zwiqzania ofertq, Zamawiajqcy moze zwrocjc si^ do Wykonawcow

o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq.

15.3. Wykonawca maze przectiuzyc termin zwiqzania ofert^ 2 wtasnej inicjatywy.

16. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.

16.1. Ofert? wraz z zatqcznikami naiezy ztozyc wy^cznie w formie pjsemnej.

16.2. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie stronv Ofertv i zatacznikow zawieraiace tresc bv!v

ponumerowane i parafowane przez osobv podpisui^ce Oferte. Wszystkie strony Oferty

powinny bye trwa!e ztqczone w sposob uniemozliwiajqcy wyj^cie ktorejkolwiek ze stron.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz oryginat dokumentu

potwierdzajqcego wniesienie wadium naiezy zatqczyc do oferty w sposob umoziiwiajqcy jej

wypi^cie i zwrocenie Wykonawcy po upfywie terminu zwiqzania ofertq.

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

pisemnie za pomoc^ teiefaksu lub drogq elektronicznq pod warunkiem dostarczenia

Przedss^biorstwo Transporfcowo - Sprz^towe ,,Betrans" spoika z ograniczon^ odpowiedzialnosd^
Kalisko 13, 97-400 Beichatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

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

Oddzial Rogowlec z sledzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instaiacyjna 20, 97-400 Betchat<5w, skr. poczt, 98, tel. +48 AA 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy d)a Lodzi-Srodmiescla w t-odzi, XX Wydzial Krajowego Rejestrru Sq.dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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ich przed upfywem wyznaczonego terminu i pod warunkiem jch czytelnosci i zgodnosci

z oryginatem.

16.4. Oferta musi bye sporzqdzona wj^zyku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca moze ztozyc

jedn^ ofert? w formie papierowej podajqc cen^ w poiskich ztotych (PLN) cyfrowo

na Formularzu ofertowym Wykonawcy ~ Zafqcznik nr 1 do SIWZ. W cenie powinny bye

uwzgl^dnione wszelkiego rodzaju optety oraz podatki.

16.5. Po ztozeniu oferty ewentualna zmiana przepisow iub aktow prawnych nie daje Wykonawcy

podstawy do zmiany ceny przez cafy okres obowiqzywania Umowy.

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

podpisujqcej ofert^.

16.7. Oferta wraz z zatqcznikami sporzqdzona przez Wykonawc^ musi bye podpisana przez

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

danego Wykonawcy wynikajqcq z dokumentu wydanego przez wtasciwy organ

rejestrowy bqdz przez stosownie umocowanych petnomocnikow, dla ktorych nalezy

zatqczyc petnomocnictwo. Dokument ustanowienia petnomocnictwa winien bye

dotqczony do oferty.

Wykonawca zobowi^zany jest dofqczyc do oferty dokumenty, o ktorych mowa w pkt 11 SIWZ.

16.8. Dokumenty sk^ada si? w formie oryginafu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

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

z oryginatem.

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

ujawniane informacje stanowiqce tajemnic? spo^ki. Informacje takie powinny zostac

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

ze informacje w tym zakresie stanowi^ tajemnic^ spotki i nie mogq bye ogolnie udost^pnione.

16.10. Wykonawca maze przed upfywem terminu sktadania ofert wycofac ztozon^ ofert? sktadajqc

odpowiednie oswiadczenie 2 dopiskiem WYCOFANiE OFERTY do Post^powania

zakupowego nr BTC/FH/0221/85/2019.

16.11. Ofert^ nalezy umiesdc w nieprzezroczystej zamkni?tej kopercie, opiecz^towanej i opisanej

nazwq i adresem Wykonawcy:

Przedss^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosd^
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddzial EfEur-Trans z siedzibq w Bogafcyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tei.: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ui. Instaiacyj'na 20, 97-400 Betchatow, skr. poczfc, 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dia todzi-Srodmiescia w todzi, 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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1/zaadresowanej na:

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

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

Dziat Handlowy

2/oznaczonej:

Oferta w Post^powaniu zakupowym nr 8TC/FH/0221/85/2019

,,Wynajem spycharki gqsienicowej o mocy min. 340KM i wadze min. 38f

bez obs^ugi operatorskiej"

NIEOTWIERAC

UWAGA: koperta musi bye ponadtp pznaczona nazwq Wykonawcv.

W przypadku braku w/w informacji Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci

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

16.12. Przed upfywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozonej

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

sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian powinno bye opakowane takjak oferta

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

17. Miejsce oraz termin sk^adania Ofert.

17.1. Ofert? naiezy sktadac w:
Sekretariacie Zamawiajqcego,

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

wgodzinach7(}°-1500

iub przestac zaadresowanq i oznaczonq wg. pkt. 16.11.S1WZ.

Termin sMadania ofert uptywa dnia: ^3:<?.-^......2019r. o godzinie

UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si? dat^ i godzin? wptywu ofertv do Omanizatora

Postepowania zakupoweoo, a nie dat? i godzin^ jej wystania przez Wykonawc? (np. przesy^kq

pocztowq iub kurierskq).

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

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spofka z ograniczon^ odpowiedzialnoscsq.
Kaiisko 13, 97-400 Beichatow, 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 siedzjb^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. rnstaiacyjna 20, 97-400 Beichatow, skr. poczL 98, tiel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla i-odzi-Srodmlescia w Lodzi, XX Wydzial 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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18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

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

przedmiotu Zakupu. W cenie powinny bye uwzgi?dnione wszelkiego rodzaju oplaty

oraz podatki.

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

obcych. Rozliczenia prowadzone b?d^ w walucie polskiej - polskich ztotych (PLN).

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

najkorzysfniejszej oferty.

19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy b$dzie kierowaf si^ kryteriami:

19.1.1. ryczatt miesi^czny PLN netto - 70%

Liczba punktow, jakq mozna uzyskac w ramach tego kryterium, obiiczona zostanie przez

podzielenie najnizszego ryczaHu miesi^cznego z ofert przez ryczart miesi^czny z oferty

badanej i pomnozenie tak otrzymanej liczby przez wag^ tego kryterium, wg wzoru:

najnizszy ryczaff miesi^czny z ofert

Pci = —„—;—^—__—^—^— * 70ryczatt miesi^czny oferty badanej

19.1.2. norma spaiania - 30 %

Liczba punktow, jakq mozna uzyskac w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez

podzielenie najnizszej normy spalania z ofert przez norm? spalania z oferty badanej

j pomnozenie tak otrzymanej liczby przez wag? tego kryterium, wg wzoru:

najnizsza norma spalania z ofert

Pcs = — * 30norma spalania z oferty badane]

Oferta b^dzie rozpatrywana pod wzgi^dem sumy uzyskanych punktow: Pci i Pc2.

Zamawiajqcy uzna za najkorzystniejszq ofert?, ktora uzyska najwi^kszq ilosc punktow Pc.

Punkty kryteriow b^cfq liczone do dwoch miejsc po przecinku.

19.2. Zamawiajqcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje

przeprowadzenie negocjacji handlowych Gako dogrywki) zapraszajqc do udziahj

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^fcowe ,,Betrans" spoika z ograniczonq odpowiedzsalnosci^
Kaiisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt, 98, tel.; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziai Eltur-Trans z sledzibqw Bogatyni
uf. Trsnsportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel,; +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

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

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Sr6dm!eSc!a w t-odzi, XX Wydzia! Krajowego Rejestru S^cfowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zaktadowy 16 078 500,00 PLM REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060



A/r Postepowania zakupowego BTC/FH/0221,85/2019

Str o n a [13

wszystko-wsz^cfzie- w terminie

w negocjacjach wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty nie podlegaj^ce odrzuceniu.

Kryterium oceny ofertjest uzyskaniejak najwi$kszej sumy punktow Pci i Pc2.

Zamawiajqcy przewicfuje przeprowadzenie negocjacji handlowych w siedzibie Zamawiajqcego

lub w formie teiefonicznej. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc odstqpienia

od przeprowadzenia negocjacji handlowych bez podania przyczyn.

19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy Wykonawcy nie podlegaj^ wykiuczeniu

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

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy zbada czy oferty nie podiegaj^ odrzuceniu.

Zamawiajqcy odrzuca ofert?, jezeli:

1) oferta nie odpowiada wymaganiom okreslonym w tresci SIWZ,

2) zawiera razqco nisk^ cen^ wykonania przedmiotu Zakupu,

3) jest niewazna na gruncie obowiqzujqcych przepisow prawa,

4) Wykonawca nie poprawit omytek w ofercie,

5) Wykonawca nie uzupehi^ lub nie zk)zy{ wyjasnieh dotyczqcych jego oferty na wezwanie

Zamawiajqcego,

6) Wykonawca zfozyt ofert^/ofert? wst^pnq, nie b^d^c zaproszonym do zbzenia oferty,

7) Zbzenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

8) Wykonawca nie wyrazi^ zgody na przedtuzenie terminu zwi^zania ofertq,

9) Wykonawca nie wniost wadium lub nie przedtuzyt okresu waznosci wadium, !ub wniost

wadium w sposob nieprawidtowy.

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

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

19.6. Zamawiajqcy maze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli

petnomocnictw, oswiadczen lub dokumentow wskazanych w tresci S!WZ lub ztozyii

dokumenty, petnomocnictwa i oswiadczenia zawieraj^ce bt^dy, do ich uzupetnienia

wwyznaczonym terminie.

19.7. Jezeii nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty ze wzgl^du na to, ze zostafy

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

Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert

dodatkowych. Wykonawcy, sktadajqcy oferty dodatkowe, nie mog^ zaoferowac cen wyzszych

niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" sp6!ka z ograniczon^ odpowiedzisinosci^
Kalisko 13, 97-400 Belchstow, skr. poczfc. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziaf Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
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Oddzla! Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjns 20, 97-400 Belchatow, skr, poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24
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19.8. Jezeli w Post^powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyz dwie

!ub wi^cej ofert przedstawia taki sam biians ceny i innych kryteriow, Komisja przetargowa

rekomenduje wybor oferty z nizszq cenq.

19.9. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako Najkorzystniejsza oferta uchyla

si$ od zawarcia Umowy iub nie wniost wymaganego zabezpieczenia naiezytego wykonania

Umowy zakupowej, Zamawiaj^cy moze wybrac Najkorzystniejszq ofert^ sposrod pozosta^ych

ofert, chyba ze zachodzq przestanki do uniewaznienia Post^powania zakupowego.

19.10. W przypadku przewidzianym w pkt 19.9. Jak rowniez w przypadku niewykonania

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

Wykonawcow o statusie ,,zawieszona wspofpraca" (LWZW) zgodnie z Procedurq Ogoinq

Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupie Kapitakswej PGE.

19.11. Zamawiaj^cy wybierze najkorzystniejszq ofert? na podstawie kryterium oceny ofert

okreslonego w pkt 19.1. SIWZ oraz po przeprowadzonych negocjacjach handiowych.

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

realizacji Zakupu.

20.1. Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki

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

wyznaczonym przez Komisj^ przetargow^.

20.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowi^zany Jest do podpisania dokumentow,

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

20.3. W razie uchyiania si^ od podpisania Umowy, Umow^ uznaje si? za zawartq z chwilq

powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty, z zastrzezeniem pkt. 15.1 i 21.4. SIWZ.

W takim przypadku warunki Umowy ustala si? w oparciu o S!WZ oraz IPU stanowiqce

Zafqczmk nr 3 do SIWZ.

21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

21.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzieianiem Zakupu w tym rowniez

tresc i warunki projektu Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno w trakcie, jak i po

wykonaniu Zakupu, udost^pniane osobom trzecim przez Wykonawc? jedynie za zgodq

Zamawiajqcego.

21.2. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podiegajq zwrotowi. Wykonawcy ponoszq wszelkie

koszty wtesne zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert, niezaleznie od wyniku

•̂01
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Post^powania zakupowego. Wykonawcy zobowiqzuj^ si? nie wnosic jakichkolwiek roszczeh

z tego tytuhj wzgl^dem Zamawiajqcego.

21.3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia Post^powania zakupowego

lub odst^pienia od niego w kazdym czasie w cz^sd !ub w catosci bez podania przyczyny.

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

wymaganej zgody organow Spo^ki Zamawiajqcego.

21.5. Wynagrodzenie moze bye zaptecone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow j usfug.

22. Zatqczniki:

Zafqcznik nr 1 - Formuiarz ofertowy Wykonawcy.

Zatqcznik nr 2 - Oswiadczenie.

Zafqcznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.

Zat^cznik nr 4 - Wykaz wykonywanych us^ug.
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