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        Zawiercie, dn. 10.03.2022r. 
 

 
 
 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MWp na terenie Wytwórni Wód Jura Skałka,           

ul Świerkowa 31, 42-421 Włodowice 

 
 
 
 
 

 
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, kapitał zakładowy: 417 800,00 zł, wpłacony w całości. 

 
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 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2021.1129 t.j. z późn.zm), 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: 
1.1 wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiącego podstawę uzyskania 
pozwolenia na budowę (w tym mapę do celów projektowych, uzyskanie 
warunków przyłączenia od OSD)  

1.2 wykonanie branżowych projektów wykonawczych, 
1.3 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
1.4 wykonanie przedmiarów robót, 
1.5 wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów,   
1.6 uzyskanie pozwolenia na budowę,  

 
1.2 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z  
a)  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 93/XI/2019  
z dnia 10.12.2019 r)  uchwalonym przez Radę Gminy  
b) Dokumentacja musi wypełniać wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351 tekst jednolity)   
c)  rozporządzeniem Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020.1609 wraz z  
późniejszymi zmianami), 
d)rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dz. U. z 2021.2454 z dnia 2021.12.29), 
 e)  innymi obowiązującymi przepisami prawa.  
1.3 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021.2458 z dnia 2021.12.29 ).  
1.4 Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi 
obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. 
Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy  
i eksploatacji obiektu.  
1.5 Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy 
własne producentów, oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. 
Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie 
utrudniać uczciwej konkurencji tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie 
można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne 
producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać 
zapis „lub równoważny”. 
1.6 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów  
i uzgodnień w tym między innymi mapy do celów projektowych, warunków 
przyłączenia od OSD, ekspertyz budowlanych dotyczących możliwości zabudowania 
instalacji fotowoltaicznej na dachach istniejących obiektów oraz - o ile na etapie 
projektu zostanie wykazana taka konieczność – wykonanie badań gruntu  na terenie 
 na którym planowana jest część naziemna instalacji. 
1.7 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 
a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi 
branżami. 

 
2 Opis planowanej instalacji: 
2.1 Budowa projektowanej instalacji przewidziana jest na terenie Wytwórni Wód Jura 

Skałka, ul Świerkowa 31, 42-421 Włodowice na działkach nr 47/3, 48/3, 49/3, 
50/3, 51/3, 49/4, 50/4, 51/4 częściowo na dachach istniejących obiektów, 
częściowo na gruncie. Poglądową mapę przewidzianej lokalizacji budowy 
zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2.2 W obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Skałka w gminie Włodowice 93/XI/2019, w.w. działki oznaczono symbolem 1P1 
– teren zabudowy techniczno-produkcyjnej  

2.3 Instalacja planowana jest na dachach budynków oznaczonych jako : 
 nr 1 – Hala produkcyjna 
 nr 2 – Hala magazynowa 5,6 
 nr 3 – Hala magazynowa 7,8   

2.4 Dla obiektów nr 1 i nr 3 Zamawiający posiada wstępny plan rozmieszczenia paneli 
związany z dopuszczalnym obciążeniem dachu. Dla obiektu nr 2 wymagane jest 
przeprowadzenie ekspertyzy. Projekt budowlany wszystkich obiektów 
udostępniony będzie do wglądu zainteresowanym oferentom w siedzibie 
Zamawiającego. 

2.5 W miejscu planowanej budowy instalacji Zamawiający posiada zakład 
produkcyjny charakteryzujący się zmiennym zapotrzebowaniem mocy , z tym  
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że maksymalne zapotrzebowanie na moc chwilową notowane jest w sezonie 
wiosenno-letnim (kwiecień - sierpień) i wynosi ok 1,2MW. Roczne zużycie energii 
za rok 2021 wyniosło 2885 MWh. Zamawiający dysponuje zestawieniem zużycia 
energii w rozbiciu na okresy 10 - dniowe z wyszczególnieniem maksymalnego 
zapotrzebowania na moc  i zużycia energii w szycie przedpołudniowym, 
popołudniowym i pozostałych godzinach doby. Zestawienie zostanie udostępnione 
Oferentowi po złożeniu podpisanej przez osobę uprawnioną umowy o zachowaniu 
poufności wg wzoru z Załącznika nr 7 oraz dokumentu rejestrowego KRS, 
CEIDG.  

 
 
IV. Termin realizacji zamówienia. 
 
Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w terminie 4 m-cy od daty podpisania 
umowy.  

 
 
 V. Wadium  
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 

VI. Wymagania stawiane Wykonawcy.  
 

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. 108 i 109 Prawa 

zamówień 
publicznych. 

 
VII. Wykaz wymaganych dokumentów. 
 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
3.  Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat i składek 

na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

4.  Wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ciągu 
ostatnich 3 lat wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie tych usług  
z zastrzeżeniem, że referencję muszą być wystawione przynajmniej przez dwa 
różne podmioty, a wykonane zamówienia dotyczyły zadań o podobnym 
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charakterze 
 i wielkości, co zadanie objęte niniejszym postępowaniem.  
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku również w przypadku przedstawienia 
referencji przedstawionych na kompleksowe wykonanie inwestycji (projektowanie 
wraz z montażem) .  

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z załącznikiem  nr 5. 
 

 
VIII. 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.  

 
 IX. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Cena   podana przez Oferenta winna zawierać: 
a) Wszystkie koszty związane z wykonaniem, projektu, analiz, ekspertyz, usług 

geodezyjnych itp.  
b) Koszty dojazdów, ewentualnych noclegów itp.  
c) Wszystkie wymagane opłaty urzędowe, 
d) Wszystkie podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją 

zamówienia,  z wyłączeniem podatku VAT 
e) Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac i czynności określonych w 

Rozdziale III 
 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 

 
 

X.  Termin i miejsce składania ofert. 
 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2022  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. 
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XI. 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. 

 
 

XII Otwarcie ofert. 
 

1.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 o godzinie 12:00 w  siedzibie 
Zamawiającego. Otwarcie ofert ma charakter niejawny. 

2.  W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 
ofert.  

 
 

XIII. Udzielanie wyjaśnień.  
 

Osobą uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest: 
Pan Łukasz Kołodziej : tel. 509 842 412 

 
 
   XIV. Ocena ofert. 
 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie 
zaoferowaną ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oferenta. 
 

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 Oferenta, którego oferta została wybrana, 
zostanie określony termin zawarcia umowy.  

 
XVI. Warunki umowy. 

 

Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem stanowi załącznik nr 6  
do niniejszych warunków zamówienia. 
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 XVII. Zestawienie załączników: 
 
1) Załącznik nr 1 Poglądowa mapę przewidzianej  lokalizacji budowy  
2) Załącznik nr 2 Hala Produkcyjna  - Dopuszczalny rozkład paneli fotowoltaicznych 
3) Załącznik nr 3 Hala magazynowa 7,8 - Dopuszczalny rozkład paneli fotowoltaicznych 
4) Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 
5) Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
6) Załącznik nr 6 Projekt umowy 
7) Załącznik nr 7 Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                          


