Zawiercie, dn. 14.12.2020r.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy następujących grup materiałów:
 ZADANIE 1 - Materiały spawalnicze i ścierne
 ZADANIE 2 - Płytki skrawające, piły taśmowe, frezy tarczowe, matryce i
stemple
 ZADANIE 3 – Materiały chemiczne (oleje, płyny)
 ZADANIE 4 – Materiały do pakowania ( taśmy, spinki)
 ZADANIE 5 - Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości

DLA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE
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I. Zamawiający
ZAKŁADY PRODUKCYJE B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE
Adres e-mail: sekretariat@b-d.com.pl
Strona internetowa: ww.b-d.com.pl
Telefon (+48) 32 67 013 00,
Fax.: (032) 67 013 00 wew. 116
REGON: 272152058 NIP:649-00-21-661
Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie KRS 0000448754.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego. Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak, niektóre przepisy tej ustawy
Zamawiający może stosować przez analogię.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy materiałów:
Zadanie 1 - Materiały spawalnicze i ścierne
Zadanie 2 - Płytki skrawające, piły taśmowe, frezy tarczowe, matryce i stemple
Zadanie 3 – Materiały chemiczne (oleje, płyny)
Zadanie 4 – Materiały do pakowania (taśmy, spinki)
Zadanie 5 - Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości
Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z
zamówieniami zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.
2. Wykonawca musi zagwarantować, że wszystkie dostarczone materiały będą fabrycznie nowe i nie
będą zawierać używanych elementów.
3. Wszystkie dostarczone materiały muszą być oznakowane nazwą producenta oraz kodem producenta
umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego.
Oznaczenia muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 tj. formularzu cenowym.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Oferowane materiały wymienione w formularzu cenowym muszą być zgodne z wymogami
określonymi przepisami prawa.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni oferować materiały nowe,
z udokumentowanego źródła pochodzenia.
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3. Oferowane materiały powinny być zgodne z wymogami opisanymi w Załączniku nr 2.
4. Na potwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt. 2, Oferenci winni złożyć
oświadczenie, iż oferują materiały nowe oraz informację o producencie oferowanych materiałów.
5. Podstawą realizacji dostaw będą zamówienia określające między innymi ilości i terminy dostaw.
Umowa z wybranymi Oferentami zostanie zawarta na czas oznaczony, to jest na okres od 1.04.2021r.
do 31.01.2022r.

V. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, spełniający łącznie poniższe warunki:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

VI. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym według formularza
przygotowanego przez Zamawiającego. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
dokumentami rejestracyjnymi i wymaganiami przepisów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa
się w jednym egzemplarzu.
2. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej, nieprzezroczystej i opisanej kopercie w sposób
zapobiegający przypadkowemu, przedwczesnemu otwarciu oferty, na adres: Zakłady Produkcyjne
B-D S.A. z/s w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie.

VII. Formularz cenowy.
1. Oferent składający ofertę ma obowiązek wypełnić czytelnie/ komputerowo te pozycje formularza
cenowego, które stanowią jego ofertę.
2. Każda pozycja materiałowa wymieniona w formularzu cenowym stanowi odrębną część
zamówienia i upoważnia do składania w tym zakresie oferty częściowej.
3. Podane w formularzu cenowym ilości materiałów są ilościami orientacyjnymi i nie mogą być
uważane przez oferentów jako wielkości określające zapotrzebowanie. Szczegółowe ilości
określające zapotrzebowanie zawarte będą w zamówieniach.
4. Oferent nie jest uprawniony do samowolnej zmiany jakiejkolwiek informacji podanej przez
Zamawiającego w formularzu cenowym bez zgody Zamawiającego, pod rygorem uznania, iż zmiana
nie została dokonana.
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VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena jednostkowa podana przez Oferenta winna zawierać:
a) Wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem itp.
b) Wszystkie podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia, z
wyłączeniem podatku VAT
c) Koszt transportu,
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Cena jednostkowa określona przez Oferenta zostanie ujęta w umowie i będzie obowiązywała w
całym okresie od 1.04.2021r. do 31.01.2022r.

IX. Wykaz wymaganych dokumentów.
Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
a) Formularz oferty - Załącznik nr 1
b) Formularz cenowy – Załącznik nr 2
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków ogólnych, opracowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
d) Wymagane deklaracje zgodności, świadectwa/certyfikaty jakości, specyfikacje, karty
charakterystyki, atesty
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
f) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat i składek na
ubezpieczenie społeczne
g) Wykaz dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 3
lat wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie tych dostaw z należytą starannością
h) Projekt umowy na dostawę materiałów, uwzględniający warunki Zamawiającego.

X. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.01.2021r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Zakłady Produkcyjne B-D Spółka Akcyjna, 42-400 Zawiercie, ul. 11-go Listopada 2/4, w sekretariacie
spółki.

XI. Termin związania ofertą.
1. Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 31.03.2021r.
2. Rozstrzygniecie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu
związania oferta – w tym przypadku nie jest wymagany proces jego przedłużania.

XII. Otwarcie ofert.
1.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego.
2. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, oraz dostarczenia
przez nich, na własny koszt, próbek oferowanych towarów w zakresie oznaczonym w
formularzu cenowym kolorem szarym.
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XIII. Udzielanie wyjaśnień.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
Pan Łukasz Kołodziej – zadanie 1, 2, 3, 4 : tel. 509 842 412
Pani Katarzyna Mucha – zadanie 5 : tel. (32) 67 013 00-1 wew. 107

XIV. Ocena ofert.
1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną
ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz jakością oferowanych materiałów,
która zostanie oceniona na podstawie próbek, przedstawionych przez Oferenta na żądanie
Zamawiającego (dotyczy to wybranych pozycji formularza cenowego).
2. Wybór ofert dokonywany będzie oddzielnie w odniesieniu do każdej części zamówienia.

XV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi droga elektroniczną
Oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zamieści informację na stronie
Zamawiającego.
2. W tej samej formie Zamawiający zawiadomi Oferentów o zamknięciu przetargu bez wyboru
którejkolwiek oferty.
3. W powiadomieniu wysłanym do Oferentów, których oferty zostały wybrane, zostanie określony
termin zawarcia umowy.

XVI. Warunki umowy.
Oferent opracowując projekt umowy zobowiązany jest ująć następujące warunki Zamawiającego:
1) Przedmiot umowy zgodny z pkt. III niniejszych warunków zamówienia.
2) Zamawiający uprawniony jest do niewykonania umowy w zakresie nie przekraczającym 50% ceny
łącznej. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga
podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3) Termin realizacji dostaw materiału do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego
zamówienia od Zamawiającego.
4) Wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą.
5) Termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury.
6) Wymagania stawiane wykonawcy w niniejszych warunkach zamówienia.
7) Termin wypowiedzenia umowy – jeden miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego.
8) Prawo właściwe dla umowy – prawo polskie.
9) Sąd właściwy do rozpatrywania ewentualnych sporów na tle wykonywania warunków umowy – sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Zestawienie załączników:
1) Formularz ofertowy.
2) Formularz cenowy
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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