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Zawiercie, dn. 21.10.2020r. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: 
 
 
Na świadczenie usług w zakresie transportu pracowników  
 

ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH B-D  S.A. 
 

UL. 11 LISTOPADA 2/4, 42-400 ZAWIERCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin składania ofert do: 28.10.2020r. 

Rozstrzygnięcie przetargu do: 11.12.2020r. 
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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: 

1. Przewozu pracowników Wytwórni wód „Jura Skałka” na następującej trasie:  
 
ZAWIERCIE DWORZEC PKP – Piłsudskiego ŻABKI- 11-LISTOPADA B-D – BOROWE POLE (ul. 
Oświatowa)-SKAŁKA  
Oraz 
SKAŁKA-BOROWE POLE (ul. Oświatowa)– STARY RYNEK-PIŁSUDSKIEGO ŻABKI- ZAWIERCIE 
DWORZEC PKP 

 
Wykaz przystanków oraz mapka jest zawarte w załączniku nr 2. Długość 1 pełnej pętli przewozowej wynosi 
ok. 16,8 Km., zatem jednodniowy przebieg dla tej linii wynosi ok. 50,4 km. 
 
 

2. Wymagania techniczne 
Usługa przewozowa musi być realizowana pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem 
polskim spełniającymi następujące warunki: 

a) Pojazd typu bus 
b) Pojazd powinien posiadać wszystkie aktualne badania techniczne 
c) Min. liczba miejsc w jednym pojeździe typu bus 20  pasażerów w tym, co najmniej 16 miejsc 

siedzących 
d) Podłoga gładka z materiału antypoślizgowego 
e) Wentylacja naturalna poprzez uchylne/przesuwne okna lub wywietrzniki dachowe 
 

3. Warunki realizacji przewozów: 
a) Pojazdy Przewoźnika będą poruszały się w ruchu miejskim i pozamiejskim, po drogach o 

nawierzchni bitumicznej. Na trasie mogą występować nieliczne nierówności poprzeczne i 
podłużne w nawierzchni dróg. 

b) W sezonie (kwiecień – wrzesień) kursy odbywają się we wszystkie dni tygodnia z 
uwzględnieniem świąt, poza sezonem od poniedziałku do piątku (w soboty i niedziele - w 
zależności od ilości zamówień i co za tym idzie zmian produkcyjnych). 
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c) Ilość przewożonych osób w sezonie waha się od 15- 20, przy czym poza sezonem może być 
poniżej 10 osób 

d)  Zamawiający zastrzega sobie prawo z rezygnacji z zamówionej usługi (ze względu na brak osób 
do przewozu). Zamawiający przekaże tę informację e-mailem, nie później niż na 12 godzin 
przed planowanym świadczeniem usługi. 

e) Przyjazd pracowników na miejsce powinien nastąpić najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem 
pracy a odjazd nie wcześniej niż 10 minut po zakończonej pracy 

Praca w wytwórni wód „Jura Skałka”, odbywa się w wymiarze 3 zmianowym: 
 

6:00-14:00, 
 14:00-22:00, 

22:00-6:00 
 

f) Wykonawca wypełnia tabelę z rozkładem jazdy i podaje realne godziny odjazdów z danych 
przystanków (załącznik nr 2) 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 

 
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 

a) Wykonawca ma obowiązek bezpiecznego oraz punktualnego przewozu pracowników do miejsca 
docelowego. 

b) Przewozy będą wykonywane na trasie wyznaczonej w załączniku nr 2, bez pominięcia żadnego z 
punktów. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru trasy przejazdu, gdy okoliczności będą tego wymagały. 
d) Każdorazowo potwierdzeniem usługi będzie dokument, który potwierdzi m.in. liczbę przejechanych 

kilometrów, trasę przejazdu, czas przejazdu, ilość osób, godziny, daty wyjazdu i powrotu. 
e) Wykonawca zapewnia sprawne technicznie środki transportu, posiadające aktualne ubezpieczenie 

OC i NW. 
f) W przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń 

uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek 
podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach 
technicznych. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Wykonawca zostanie 
każdorazowo obciążony karą umowną w wysokości 200% wynagrodzenia Wykonawcy za przewóz 
pracowników. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i 
używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów.  

h) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruch drogowym, Ustawy z dnia 6 wrześni 2001 r. o transporcie 
drogowym, Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania 
usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do 
wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

i) Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Podstawienia, zgodnie z zaleceniem pojazdu wraz z kierowcą 
-Telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w 
podstawianiu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie 
każdorazowo skutkował naliczeniem kary umownej w wysokości 200% wynagrodzenia 
Wykonawcy za przewóz pracowników 
- Świadczenie usług we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli 
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j) Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

k) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacone za faktycznie wykonaną ilość przewozów 
pracowników Zamawiającego. 

l) Wykonawca musi udokumentować , że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał co najmniej jedna usługę 
przewozu osób w komunikacji miejskiej. 

 
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 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 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. 

3. 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) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 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. 

 
VII. Wykaz wymaganych dokumentów. 
 
Dokumenty bezwzględnie wymagane 
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty  
2) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie 
drogowym 
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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 
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 
5) Projekt umowy na dostawę materiałów, uwzględniający warunki Zamawiającego 
 

 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 
 

a) Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową za wykonanie jednego przewozu pracowników na 
trasie określonej w pkt III.1. niniejszych warunków zamówienia tj. za wykonanie usługi przewozu 
osób na drodze stanowiącej jedną pełną pętlę (ok. 16,8 km) pojazdem spełniającym warunki 
techniczne.  

b) Cena powinna być wyrażona w złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
c) W cenie jednostkowej wykonawca uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania usługi, w tym: wynagrodzenie kierowców, podatki, koszty eksploatacji i utrzymania 
pojazdów, koszt paliwa.  

d) Ceny jednostkowe są stałe w okresie obowiązywania umowy i nie podlegają negocjacjom. 
 
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
IX. Kryteria oceny oferty. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 
punktowania): 
 

1. Oceniane kryteria i ich ranga: 
 

Cena       100% 
 

 
2. W przypadku zaoferowania najniższej ceny przez kilku oferentów, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia z tymi oferentami dodatkowych negocjacji. 
 

X. Termin związania ofertą.  
 

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 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. 

 
 

XI. Termin i miejsce składania ofert. 
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Oferty należy składać w terminie do dnia 28 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. 
 
 
XII. Otwarcie ofert. 
 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. Następnie odbędzie się ocena oferty. 
 
      XIII. Udzielanie wyjaśnień.  
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: 
Dyrektor ds. Logistyki i Marketingu Piotr Niedzielski, telefon służbowy: 509 842 413. 
 
 
XIV. 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) Wymagania stawiane wykonawcy określone w pkt. IV. a) do k) 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.  
 
 
XV. 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 – wykaz przystanków oraz mapka 
- załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 

 


