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NR:  2/IO/V/2020 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

- tryb:  przetarg ofertowy 

I Zamawiający: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 78; 03 - 301 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 
 

„Wymiana podnośnika kubełkowego 1 szt. -  AP2 (wys. 21m) w Elewatorze Orneta”  
 

Informacje ogólne: 
 

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie  w trybie ofertowym 

na wykonanie kompleksowej wymiany aktualnie użytkowanego podnośnika kubełkowego, oznaczonego 

w ciągu technologicznym elewatora pod numerem AP2  w Elewatorze Orneta, ul. Dworcowa 25;  

14-130 Orneta.   
 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego.     
                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Lokalizacja zamówienia: Elewator Orneta, ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta. 
 

3. Dokładny adres do korespondencji:  

 ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73. 

Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:      

- Adres e-mail: orneta@elewarr,com.pl   zorwat@elewarr.com.pl  

Kierownik Elewatora Orneta - Zbigniew Orwat - Telefon: 55 242 11 31, kom. 609 587 470 

4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają 

warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją 

lub w skrócie SIWZ. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ,  

z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania. 

Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.  

 W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od 

Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki  

w Malborku ul. Daleka 72, 82- 200 Malbork . Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ będzie  

wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni. 

6.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia. 
 

 II Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie  podnośnika 

kubełkowego: oznaczonego w ciągu technologicznym elewatora – AP2 (wysokość około 21 m)  

w tym: 

-  demontaż aktualnie użytkowanego podnośnika AP2 - przeznaczonego do wymiany; 

-  kompleksowy zakup i dostarczenie podnośnika będącego przedmiotem zamówienia; 

- montaż podnośnika będącego przedmiotem zamówienia; 

- wpięcie podnośnika będącego przedmiotem zamówienia do obecnego systemu transportu ziarna  

w elewatorze oraz wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych nowo montowanego podnośnika  

do istniejącej instalacji elektrycznej Elewatora Orneta; 

- wykonanie wymiany połączeń technologicznych – współpracujących z przedmiotowym podnośnikiem, 

a zlokalizowanych w piwnicy technologicznej (przy baterii 24 sztuk zbiorników metalowych), 

poprzez: wymianę rozdzielacza i wymianę rur zsypowych pomiędzy rozdzielaczem o redlerem (R6); 

mailto:orneta@elewarr,com.pl
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- wykonanie wymiany połączeń technologicznych podnośnika AP2 będącego przedmiotem zamówienia, 

z rozdzielaczem zainstalowanym w górnej części podnośnika AP2, przy konstrukcji wsporczej 

podnośnika wraz z wymianą połączeń technologicznych (rury zsypowej) pomiędzy rozdzielaczem 

górnym (przy podnośniku AP2) a kolejnym rozdzielaczem górnym (poniżej) obsługującym rurę 

zasypową z tego rozdzielacza na buforowy zbiornik zasypowy (wydający) oraz rurę zasypową  

redlera R7; 

- wykonanie prób technologicznych i uruchomienie nowo montowanego podnośnika będącego 

przedmiotem zamówienia; 
 

Podnośnik kubełkowy AP2 przeznaczony jest do pionowego przemieszczania wszystkich gatunków 

ziarna transport zboża i rzepaku na redler górny. Podnośnik AP2 będący przedmiotem zamówienia 

zainstalowany jest przy konstrukcji wsporczej – w baterii 24 sztuk zbiorników metalowych. 

 

2.  Zakres przedmiotowy zamówienia; 

2.1  Zakup i dostarczenie materiałów składowych i elementów montażowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2.2 Demontaż aktualnie użytkowanego podnośnika wskazanego do wymiany, oznaczonego w ciągu 

transportowym elewatora, pod numerem: AP2, wraz z dodatkowymi elementami technologicznymi 

wskazanymi w punkcie II, ust. 3, pkt.3.3, SIWZ. 

a)   Złożenie zdemontowanych elementów podnośnika będącego przedmiotem zamówienia we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu.   

b) Utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie 

Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy podnośnika stanowią własność Zamawiającego. 

2.3 Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowego podnośnika kubełkowego będącego przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 3 SIWZ – opis 

techniczny zamówienia, w tym: 

a) Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi    

opłatami celno-granicznymi. 

b) Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt dokumentacji podłączenia elektrycznego przedmiotu 

zamówienia. 

c) Wykonanie montażu nowego podnośnika kubełkowego AP2 przy konstrukcji wsporczej baterii 24 

szt. zbiorników metalowych. 

d) Zabudowa (montaż) przedmiotu zamówienia wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji 

elektrycznej zasilającej. 

e) Wpięcie przedmiotu zamówienia do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze. 

f) Elementy nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, urządzeniami 

technologicznymi należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową. 

g) Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne 

podnośnika będącego przedmiotem zamówienia. 

h) Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu z badań zainstalowanych odbiorników 

energetycznych. 

2.4 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw 

dostarczonego i zamontowanego podnośnika kubełkowego.  

2.5 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej: 

 a) uproszczony kosztorys powykonawczy 

 b) wszystkie niezbędne atesty w zakresie użytych materiałów. 

 

2.6  Wymagania dla Wykonawcy 

Zamawiający wymaga aby oferowane materiały  spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:  

a) były fabrycznie nowe,  

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,  

c) bez wcześniejszej eksploatacji. 

d) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 2 lata na wykonany przedmiot zamówienia.   

W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  
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3   Opis techniczny zamówienia 

 

3.1. Parametry techniczne podnośnika kubełkowego AP2 będącego przedmiotem zamówienia: 

 a) parametry podnośnika kubełkowego: 

-  Wysokość podnośnika około: 21 m; 

     Zastrzeżenie: wymaganym jest dokonanie przez Wykonawcę odrębnego wymiarowania wysokości 

podnośnika w trakcie wizji lokalnej, której mowa w punkcie III, ust. 11, SIWZ; 

-  Wydajność podnośnika: 60 ton / godz. - dla pszenicy o wilgotności 15%, przeznaczone do 

pionowego  przemieszczania zbóż i rzepaku;  

- Typowy silnik elektryczny o mocy zapewniającej wymaganą wydajność w stopniu ochrony  

IP - odpowiadającemu wymaganiom pracy dla podnośnika użytkowanego w elewatorze zbożowym.  

Moc aktualnie używanego silnika elektrycznego przy podnośniku wynosi: 22 KW.  

Maksymalna dopuszczalna moc zainstalowanego silnika nie może jednak przekroczyć: 10 KW. 

- Napęd podnośnika - w układzie motoreduktor. Wymagane jest, aby zespół napędowy podnośnika  

zapewnił wydajność na poziomie 60 t/h,  

 b)  Konstrukcja podnośnika samonośna, podnośnik stojący na zewnątrz. 

 c)  Stopa podnośnika, głowica i kanały podnośnika wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

  -  minimalna grubość blachy: 2 mm. 

 d) Taśma gurtowa – dostosowana do transportu zbóż i rzepaku, gurt ognioodporny i antystatyczny.  

 e) Kubełki stalowe prasowane. 

 f) Stopa i głowica podnośnika wykonana z materiałów wzmocnionych. 

 g) Głowica podnośnika wykonana z materiałów odpornych na ścieranie lub zastosowanie w budowie 

głowicy wymiennej wykładziny odpornej na ścieranie. 

 

3.2 Wymagane dodatkowe wyposażenie techniczne, w które powinien być wyposażony podnośnik będący 

przedmiotem zamówienia:  

- segment z otworem obsługowym w kanale podnośnika umożliwiający obsługę pasa i  kubełków, 

- mechanizm hamulca biegu wstecznego (hamulec bezpieczeństwa), 

-  czujnik poślizgu pasa oraz czujnik przesunięcia pasa, czujnik obrotów, 

- stopa samoczyszcząca, 

-  głowica podnośnika wyłożona poliuretanem (minimalna grubość – 10 mm), 

-  konstrukcja głowicy wykonana w sposób umożliwiający sprawną i łatwą obsługę (możliwość 

wymiany zużytych elementów technologicznych). 
 

Zastrzeżenie: W przypadku zastosowania w oferowanym podnośniku dodatkowego wyposażenia  

                         technicznego innego niż w/w pozycje, należy je szczegółowo wyspecyfikować oraz podać  

                        uzasadnienie, co do potrzeby technicznego zastosowania pod rygorem unieważnienia  

                        złożonej oferty. 
      

Dodatkowa uwaga:  Parametry aktualnie użytkowanego podnośnika AP2 wskazanego do wymiany: 

                                       - wysokość 21 m,  typ silnika SZJKe 34a, moc silnika 7,5 KW, 1430 obrotów/min. 

 

3.3  Wymaganym jest wykonanie wymiany połączeń technologicznych, w tym: 
 

 a) wykonanie wymiany połączeń technologicznych współpracujących z przedmiotowym podnośnikiem, 

zlokalizowanych w piwnicy technologicznej (przy baterii 24 sztuk zbiorników metalowych), poprzez: 

wymianę rozdzielacza i wymianę rur zsypowych pomiędzy rozdzielaczem o redlerem (R6), w tym:  

- wymiana rury zasypowej z redlera R6 wraz z rozdzielaczem; 

-  wymiana rur zasypowych wychodzących rozdzielacza obsługującego nowo montowany podnośnik 

AP2 i istniejący (aktualnie użytkowany) podnośnik AP1; 
 

 b) wykonanie wymiany połączeń technologicznych podnośnika AP2 będącego przedmiotem zamówienia,  

  z rozdzielaczem zainstalowanym w górnej części podnośnika AP2, przy konstrukcji wsporczej 

podnośnika wraz z wymianą połączeń technologicznych (rur zasypowych) pomiędzy rozdzielaczem 

górnym (przy podnośniku AP2) a kolejnym rozdzielaczem górnym (poniżej) obsługującym rurę 

zasypową z tego rozdzielacza na buforowy zbiornik zasypowy (wydający) oraz rurę zasypową  

redlera R7; w tym: 
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- wymiana rury zasypowej (R-1) z nowo montowanego podnośnika AP2 do rozdzielacza (Rodz-1); 

-  wymiana rury zasypowej (R-2) z rozdzielacza (Rozdz-1) do rozdzielacza  (Rozd-2); 

- wymiana rozdzielacza oznaczonego symbolem: Rozdz-1 i wymiana rozdzielacza oznaczonego 

symbolem: Rozdz-2. 
 

Dodatkowa uwaga: Informację w zakresie wymiany poszczególnych elementów technologicznych, wskazanych 

w punkcie II, ust. 3, pkt. 3.3, litera b), zostały ujęte w schemacie poglądowym urządzeń technologicznych 

wskazanych do wymiany (górna część podnośnika AP2) - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

3.4 Parametry techniczne rozdzielaczy i rur zasypowych będących przedmiotem zamówienia – wskazanych  

w punkcie II, ust. 3, pkt. 3.3, SIWZ : 

 

a) Parametry techniczne rozdzielaczy: 

- zasuwa mechaniczna z rurami wylotowymi i wlotowy o wymiarach: Ø 200mm  ; 

- wymagania materiałowe: rozdzielacze symetryczne – dwudrogowe, rozdzielacze wykonane  

z blachy ocynkowanej, zasuwy wykonane z blachy stalowej grubość: min 3 mm; zastawy zasuw 

wykonana z blachy stalowej o grubości min. 3 mm; zasuwy rozdzielaczy pokryte warstwą 

poliuretanu z polietylenu PE1000; zastawa rozdzielająca (tzw. nóż rozdzielacza) wykonane  

z blachy stalowej o grubości 6 mm; 

-  nowo zamontowane elementy rozdzielaczy wymagają konserwacji antykorozyjnej (zabezpieczenie 

farbą podkładową antykorozyjną i farbą nawierzchniową - odporną na działanie czynników 

atmosferycznych). 
 

b) Opis techniczny w zakresie wymiany rur zasypowych; 

- rury zasypowe - metalowe:  średnica rury zsypowej Ø 200 mm, wykonane z blachy stalowej, 

trudnościeralnej utwardzonej (min. HB 350) o grubości 3mm; długość ok. 1,5 m (rury zsypowe 

wraz z przyłączami zabezpieczona antykorozyjnie - farba podkładowa epoksydowa, farba 

nawierzchniowa poliuretanowa (kolor: szary); 

  

III  Zakres prac dla Wykonawcy  
 

1. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.  Wykonanie demontażu elementów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią punktu II 

podpunkt 2.2 SIWZ. 

3.  Wykonanie montażu z zachowaniem staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym  

w punkcie II, ust.  3 – opis techniczny zamówienia w SIWZ. 

4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z punktem II, ust. 2, pkt 2.3 litera f) SIWZ. 

5. Wykonanie wymiany połączeń technologicznych, w ciągu technologicznym nowo montowanego 

podnośnika AP2 – zgodnie z punktem II, ust. 3, pkt. 3.3, SIWZ. 

6. Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia. 

7. Utylizacja materiałów powstałych w toku prac montażowych i budowlanych z zastrzeżeniem punktu II, 

ust. 2, pkt. 2.2 SIWZ. 

8. Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu 

własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Ponadto ewentualna adaptacja istniejących lub wykonanie nowych konstrukcji wsporczych nowo 

montowanego podnośnika AP2 (dotyczy jedynie posadowienie stopy podnośnika) jest przedmiotem 

zamówienia i leży po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem zastrzeżenia poniżej. 

 
 

        Zastrzeżenie:  
 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wysokości podnośnika, będącego przedmiotem  

zamówienia, powyżej wysokości podnośnika wskazanej w punkcie II, ust. 3, litera a), SIWZ – opis 

techniczny zamówienia, w przypadku potrzeby zwiększenia wysokości podnośnika wynikającej  

z charakterystyki technicznej oferowanego podnośnika oraz uzyskania odpowiednich spadków dla rur 

zsypowych w ciągu transportowym tego podnośnika. 
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2) Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku ewentualnej zmiany w zakresie zwiększenia 

wysokości podnośnika wskazanej w punkcie II, ust. 3, litera a), SIWZ, nie jest dopuszczalna zmiana  

w konstrukcji wsporczej baterii 24 szt. zbiorników metalowych. 
 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do 

przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości 

obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o.  

/z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca 

zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/. 
 

11. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu 

zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem zapoznania się szczegółowego  

z zakresem zakupu, dostarczenia i wykonania prac montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia. 
  

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - przedmiot zamówienia, SIWZ. 

 

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego 
 

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do trzech dni od dnia podpisania 

Umowy. 

2. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą. 

 

V  Informacje dotyczące ofert 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków. 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania  ii  przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie 

On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe 

dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu zamówienia - netto i brutto - Zgodnie z załącznikiem  

nr 3 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe 

dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem 

terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest  

w tej sytuacji najkorzystniejsza. 
 

a)  wymagane jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia; 
 

b)  wymaganym jest, aby oferent podał w kosztorysie ofertowym, oddzielnie: 

-    cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia; 

-   cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego kompleksowy zakup, dostarczenie  

i montaż podnośnika kubełkowego AP2,  

-  cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego wymianę urządzeń technologicznych 

w ciągu technologicznym podnośnika AP2, wskazanych w punkcie II, ust. 3, pkt. 3.3, SIWZ. 
 

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych 

cen. 

3. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone. 

4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

 zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 2 lat. 

5.  Wymogi stawiane wykonawcom: 

a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego 

w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ; 
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b) zapewnia okres gwarancji na minimum 2 lata od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera e), SIWZ. 
 

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu 

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.  

 Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 Wykonawca obowiązany jest złożyć: 

a) Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ 

druku /Załącznik 2, Załącznik nr 3/. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

d) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 Zastrzeżenie: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

 złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 

 ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

 oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem 

 terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizacje przedmiotu 

 zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego 

 przedmiotu zamówienia. 

e) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat na wykonany przedmiot 

zamówienia, zgodnie z treścią punktu II, ust. 2, pkt. 2.6 litera d). SIWZ. 

f) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane 

uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie 

realizacją robót składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz odpowiadał będzie za 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac. 

g) Dokument polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

h) Kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. 

i) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. 

j) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie  

z treścią punktu III, ust. 11, SIWZ. Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej miejsca realizacji 

przedmiotowego zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kierownika lub Magazyniera 

Elewatora Orneta. 
 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 

VII Termin wykonania zamówienia 
  

1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: 30.06.2020r.  
 

2. Termin określony w punkcie wyżej może ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia stron, które 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem punktu VIII, ust. 3,  SIWZ. 
 

3. Zmawiający dopuszcza możliwości przesunięcia terminu wykonania przedmiotowego zamówienia  

w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych  z uwzględnieniem treści  punktu 

powyżej. 
 

4. Po za wymienionymi okolicznościami w punktach powyżej w zakresie ewentualnej zmiany terminów 

rozpoczęcia i zakończenia przedmiotowej inwestycji wprowadza się tzw. klauzulę siły wyższej. 

a)  Żadna ze Stron w zakresie realizacji niniejszego zamówienia nie będzie ponosiła odpowiedzialności 

wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie wykonanie przedmiotu zamówienia z powodu siły wyższej.  
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 Przez siłę wyższą należy rozumieć wszelkie zdarzenia niezależnie od woli Zamawiającego i Wykonawcy, 

które nie były znane w chwili zawarcia umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia i których nie 

było można przewidzieć, ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, epidemia, 

trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami 

państwowymi itp. 

b)  Za siłę wyższą nie uznaje się strajków wewnątrz organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy oraz innych 

blokad lub kolizji wynikłych tylko i wyłącznie z przyczyn leżących wewnątrz organizacji Zamawiającego 

lub Wykonawcy. 
 

c)  Zamawiający bądź Wykonawca -  dotknięty zdarzeniem siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie  

o powyższym zawiadomić druga stronę umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. 

 Jeżeli przeszkody w realizacji zamówienia będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą stosowne 

decyzje, co do celowości dalszej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

d) Wskazane powyżej okoliczności stanowią podstawę do sporządzenia zmiany treści umowy – zakresu 

umowy, na wykonanie przedmiotowego zamówienia (w formie pisemnej, tj. aneksu do umowy), która 

będzie uwzględniała w/w zmiany w zakresie terminu przekazania Wykonawcy obiektu magazynowego do 

realizacji przedmiotowego zamówienia oraz w zakresie terminu zakończenia i odbioru przedmiotu 

Umowy. 

 

VIII   Wymagania dotyczące wadium 

Wpłata wadium nie jest wymagana. 

 

IX  Termin związany z ofertą 

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

X Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może 

złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN. 

2. Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod 

rygorem nieważności oferty. 

3. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie  

i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu  

i opatrzone imiennymi pieczątkami. 

4. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu  

z napisem „Wymiana podnośnika kubełkowego AP2 w Elewatorze Orneta”, dokładnym adresem  

i telefonem Wykonawcy. 

 

XI Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72 

 

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.  

        Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych 

informacji z czynności otwarcia ofert. 

 

 XII Sposób oceny ofert i kryteria. 

1. W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców  udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu  

o wymagania postawione w SIWZ. 

b) Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, 

akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert. 
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c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

 kryterium cena  – waga 100 % 

d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość 

punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty,  c -  ilość punktów dla danej oferty  

            a x 100 

    c =       b 

 e) Oferta która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą. 
  

XIII  Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych  wyżej 

kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia  

o wyborze oferty. 

      3.  Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po 

dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, 

protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie na realizacje przedmiotowego zamówienia, 

następujących zapisów: 

- zapis o możliwości wykonania przedmiotu zamówienie etapami (w umowie będzie uszczegółowiony 

zapis  w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia); 

- zapis o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia z uwzględnieniem 

treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ. 

- Zastrzeżenie: ostatnia płatność wynikająca z odbioru końcowego (na podstawie protokołu odbioru 

końcowego) może być dokonana  jednie po uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych 

podnośnika będącego przedmiotem zamówienia. 

 

XIV Inne postanowienia. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn 

i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.  

 Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej. 

2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług  

i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o. 

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień,  nie podlega obowiązkowi stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami),  

a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej 

ustawie.   
 

3. Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia  05.06.2020r. do godz. 15:00 
 

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork 
 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:  

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470  

Adres e-mail: zorwat@elewarr.com.pl      orneta@elewarr.com.pl       
 

XV  Załączniki 

Załącznik nr 1 –  Schemat poglądowy (opis elementów wskazanych do wymiany  - górna część  

                           podnośnika AP2);  

Załącznik nr 2 –  Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych; 

Załącznik nr 3 –  Formularz ofertowy. 


