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NR 2/RP/2020   

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

do przetargu w trybie ofertowym 

I Zamawiający: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

Al. Wincentego Witosa; 00-710 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 

„Zakup taśmy transportowej do taśmociągu TZ-4 o długości 100 metrów  

w Elewatorze Pieniężno” 

Informacje ogólne: 

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa; 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,  

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

zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie taśmy transportowej do taśmociągu TZ-4 o długości 100 

metrów w Elewatorze Pieniężno ul. Cmentarna 3 14-500 Pieniężno. 

2. Lokalizacja zamówienia: Elewator Pieniężno, ul. Cmentarna 3, 14-520 Pieniężno. 

3. Dokładny adres do korespondencji:  

 ELEWARR Sp. z o.o. 3-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul, Daleka 72, 82-200 Malbork 

NIP: 526-030-02-79;   REGON nr 011074010,  KRS: 0000102377 

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

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

mmaciejewski@elewarr.com.pl 

Telefon: Marcin Maciejewski – 691 958 006 Kierownik Elewatora Pieniężno 

Telefon: Walerian Butkiewicz - 55 243 92 58  Magazynier Elewatora Pieniężno 

4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, 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.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia. 

 

 II Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania remontowego, polegającego na zakupie i dostarczeniu 

100 metrów taśmy gumowej gładkiej wielo-przekładkowej do poziomowego transportu zboża wraz z 

materiałem/ maskownicą do jej aglomeracji (4 mb.) oraz klejem do łączenia na zimno. Zakupiony  

i dostarczony towar posłuży do wymiany wyeksploatowanej taśmy transportera załadunkowego 

mailto:mmaciejewski@elewarr.com.pl
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oznaczonego jako TZ-4, znajdującego się w piwnicy budynku magazynowego pod komorami  9 w 

Elewatorze Pieniężno. 

2.     Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do   

        wykonania przedmiotu zamówienia.  

3   Opis techniczny 

3.1. Parametry techniczne;  

a) wymiary powierzchni taśmy: 

             długość: 100 metrów  

             szerokość: 650 mm 

             grubość: 10 mm 

b) rodzaj: taśma gumowa, 

c) struktura: taśma gładka BT-650 EP400/3  4/2: 

             - ilość przekładek w taśmie: 3 

             - warstwa wierzchnia: 4 mm, warstwa bieżna gumy 2 mm  

d) powłoka (kolor) taśmy: czarny 

e) maskownica do łączenia taśmy: 4 metry bieżące 

f) klej do łączenia na zimno „SC 4000 CEMENT do gumy i taśm +utwardzacz E40” : 3 puszki 700g/780      

     ml 

4.  Wymagania dla Wykonawcy 

a.   Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów objętych przedmiotem zamówienia. 

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

  - były fabrycznie nowe,  

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,  

- bez wcześniejszej eksploatacji. 

f) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 2 lat na dostarczony przedmiot zamówienia. W trakcie 

trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych   

w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

g) Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia może dokonać 

wizji lokalnej w Elewatorze Pieniężno, celem zapoznania się z charakterystycznymi parametrami 

zamówienia. 

III  Zakres prac dla Wykonawcy  

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

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

 

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do 

Elewatora Pieniężno. 
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2. 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 dostawy - netto i brutto. 

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. 

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 oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

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

5.  Wymogi stawiane wykonawcom: 

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

w ustępie VI, pkt.1, litera a) SIWZ, 

b) Jest Wykonawcą zamówienia na podstawie dokumentu, zgodnie z ustępem VI, pkt 1, litera b), SIWZ 

c) Zapewnia okres gwarancji na minimum 2 laty od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z ustępem VI, pkt1, litera c) 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) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

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

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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c) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat na wykonany przedmiot 

zamówienia, zgodnie z treścią ustępu II, pkt.4 litera f). SIWZ. 

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

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

 

VII Termin wykonania zamówienia 

 Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: 15.10.2020 r.  

 

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 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. 

3 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu  

z napisem „Zakup taśmy transportowej do taśmociągu TZ-4 o długości 100 metrów w Elewatorze 

Pieniężno. Nie otwierać przed dniem 31.08.2020 r., godz. 10.00 ”, dokładnym adresem  

i telefonem Wykonawcy. 

 

XI Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72 

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

cen.  

 

XII Sposób oceny i kryteria i sposób oceny ofert. 

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

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
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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. 

c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

 kryterium cena  – waga 100 % 

 d) Oferta która spełnia wszystkie wymogi SIWZ i której wartość jest najniższa: 

                  - jest ofertą najkorzystniejszą. 

                  

  

XIII  Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie o wartości najniższej 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  

i podpisanego protokołu odbioru, w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

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.  

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

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

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

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia 28.08.2020 r. do godz. 13:00 

 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Daleka 72;  

82 – 200 Malbork 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:  

▪ Marcin Maciejewski – Tel. : 691 958 006; e -mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl   

mailto:mmaciejewski@elewarr.com.pl
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▪ Walerian Butkiewicz -  Tel: (55) 243 92 58,  

 

  XIV  Załączniki 

  Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych. 

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 


