Zawiercie, dn. 30.09.2020r.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Na świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i ochrony mienia

ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE

Termin składania ofert do:

21.10.2020r. godz. 11:00

Rozstrzygnięcie przetargu do:

19.12.2020r.
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I. Zamawiający.
Zakłady Produkcyjne B-D S.A.
ul. 11 Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie
Adres e-mail: sekretariat@b-d.com.pl
Strona internetowa: www.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 będzie stosował przez analogię.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie:
Dozoru i ochrony mienia Zamawiającego w celu zapewnienia pełnej ochrony obiektów Zamawiającego
podlegającej na całodobowym zabezpieczeniu obiektów Zamawiającego przed włamaniem, kradzieżą i
zniszczeniem znajdujących się w tych obiektach składników majątkowych poprzez:
a) Obsługę bramy wjazdowej ( otwieranie i zamykanie szlabanu)
b) Legitymowanie osób wjeżdżających na teren Zakładu
c) Obsługę zakładowego punktu alarmowego
d) Interwencje na całym chronionym terenie, w tym w budynku administracyjnym w przypadkach
koniecznych
e) Patrolowanie terenu i obiektów nie objętych monitoringiem
f) Obchody patrolowe całego terenu w cyklach, co 2 godziny
g) Utrzymywanie na bieżąco porządku na przydzielonym terenie wokół budynku portierni głównej
h) Ochrona przed działaniem osób zakłócających porządek publiczny
i) Niezwłoczne powiadomienie Policji, Prezesa Zarządu Zamawiającego oraz osób przez niego
upoważnionych o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych na terenie chronionego obiektu lub
ich próbach
j) Niezwłoczne powiadomienie Straży Pożarnej, Prezesa Zarządu Zamawiającego oraz osób przez
niego upoważnionych w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby podpalenia
k) Przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom, zgodnie z książką
rejestrującą te czynności
l) Prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, imiona i nazwiska
osób przebywających w obrębie chronionego budynku poza godzinami pracy wraz z podaniem
godziny ich przyjścia i wyjścia oraz numerami pomieszczeń, do których zostały zabrane klucze
m) Prowadzenie rejestru wszelkich podjętych czynności związanych z realizacją niniejszej umowy
n) Przedstawienie na polecenie Prezesa Zarządu Zamawiającego, w formie pisemnej (notatka)
dokładnego opisu podjętych czynności lub zaniechania podjęcia czynności wraz z uzasadnieniem
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Do obiektów wchodzących w zakres dozoru i ochrony należą:
1. Zakład w Zawierciu:
a) Brama wjazdowa
b) Budynek wydziału rozpór
c) Budynek spawalni
d) Budynek utrzymania ruchu
e) Budynek Administracji
f) Budynek wydziału konstrukcji
g) Budynek biura 1 i biura 2
h) Budynek byłego składu opałowego wraz z przyległym placem
i) Magazyn wody
2. Zakład w Skałce:
a) Budynek hali produkcyjnej wraz z laboratorium i pomieszczeniami biurowymi
b) Hala produkcyjna z halami magazynowymi
c) 3 ujęcia wodne
d) 2 namioty magazynowe
e) Magazyn części zamiennych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia do realizacji umowy odpowiedniej liczby
pracowników (Zakład w Zawierciu: poniedziałek-piątek 6.00-16.00: 2 osoby, 16.00-6.00: 1 osoba,
sobota niedziela i święta 6.00-18.00: 1 osoba, 18.00-6.00: 1 osoba; Zakład w Skałce: 6.00-18.00: 1
osoba, 18.00-6.00: 1 osoba) zdolnych do wykonywania zawodu, zapewniającej nieprzerwaną,
prawidłową realizację całości zamówienia niezależnie od urlopów czy absencji chorobowej i przy
zachowaniu obowiązujących przepisów.
2) Wyposażenie pracowników w środki łączności bezprzewodowej oraz jednolite umundurowanie.
3) Niezwłoczne opracowanie Instrukcji ochrony, zawierającej szczegółowy opis działań ochronnych
oraz zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony, związany z realizacją przedmiotu
umowy.
4) Proponowany termin płatności – 30 dni.
Termin rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia ustala się na dzień 1 stycznia
2021r. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej
wcześniejszego rozwiązania.

V. 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, określająca wynagrodzenie za jedną godzinę świadczenia
usług, 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.
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2.

3.

Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej i nieprzezroczystej 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.
Jeżeli oferta będzie zawierać informacje niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być one
zgrupowane w jednym rozdziale oferty i oznaczone klauzulą „Informacje niejawne”. W
przypadku braku takiego oznaczenia Zamawiający, przyjmie, iż cała oferta jest jawna i nie
stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.

VI. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów.
Dokumenty bezwzględnie wymagane
1) Wypełniony i podpisany formularz cenowy
2) Aktualna koncesja określona w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(Dz.U.2020.838 t.j.)

Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat i składek na ubezpieczenie
społeczne
4) Wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z
referencjami potwierdzającymi wykonanie tych usług z należytą starannością.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IX. Termin związania ofertą.
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Rozstrzygniecie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu
związania oferta – w tym przypadku nie jest wymagany proces jego przedłużania.
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X. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 października 2020r. 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. Otwarcie ofert.
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego.
2. Następnie odbędzie się ocena oferty.
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną
ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym oferenta.

XII. Udzielanie wyjaśnień.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Logistyki i Marketingu:
Piotr Niedzielski- telefon służbowy 509 842 413.

XIII. Warunki umowy.
Oferent opracowując projekt umowy zobowiązany jest ująć następujące warunki Zamawiającego:
1) Przedmiot umowy zgodny z pkt. III niniejszych warunków zamówienia.
2) Wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą.
3) Termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury.
4) Obowiązek opracowania instrukcji, której mowa w pkt. IV.2. niniejszych warunków zamówienia.
5) Termin wypowiedzenia umowy – jeden miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego.
6) Prawo właściwe dla umowy – prawo polskie.
7) Sąd właściwy do rozpatrywania ewentualnych sporów na tle wykonywania warunków umowy – sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

XIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi droga elektroniczną
oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zamieści informację na stronie
Zamawiającego.
W tej samej formie Zamawiający zawiadomi oferentów o zamknięciu przetargu bez wyboru
którejkolwiek oferty.

Załączniki:
- załącznik nr 1 -formularz oferty
- załącznik nr 2 – mapka terenu ochranianego
- załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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