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NR 1 /RP/2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do 

postępowania w trybie przetargowym  

I  Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o.  

Al. Wincentego Witosa 31  

00-710 Warszawa  

Oddział Spółki w Malborku  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork  

  

„Kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników 

magazynowych  i wieży operacyjnej w Elewatorze Pieniężno (2 etapy):                   

- I Etap: zbiorniki 6  wraz z wieżą operacyjną (etap bieżący) 

-  II Etap: zbiorniki    (etap kolejny) 
 

I. Informacje ogólne:   

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,                 

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

przetargowym na wykonanie zadania remontowego, polegającego na kompleksowej modernizacji 

powierzchni zewnętrznej (elewacji) betonowych zbiorników magazynowych oraz wieży operacyjnej 

w Elewatorze Pieniężno. Zakres przedmiotowego zadania remontowego obejmuje 2 ETAPY: 

a) I Etap: zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną (etap bieżący): 

b) II Etap: zbiorniki   9 (etap kolejny) 

Terminy wykonania poszczególnych etapów (I, II) wskazane są w ust. VII SIWZ 

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

3. Dokładny adres do korespondencji:   

    ELEWARR Sp. z o.o. 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   lub pieniezno@elewarr.com.pl   

 Kierownik Elewatora Pieniężno -Marcin Maciejewski,  Telefon: 691 958 006,          

 e-mail: mmaciejewski@elewarr.com.pl  

mailto:mmaciejewski@elewarr.com.pl
mailto:pieniezno@elewarr.com.pl
mailto:mmaciejewski@elewarr.com.pl
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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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ,                                 

z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz 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 przedłuży termin składania ofert, co najmniej o 3 dni. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczącą całkowitego przedmiotu zamówienia  

z wyszczególnieniem na jego dwa etapy. 

  

 II    Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) 

żelbetowych zbiorników magazynowych oraz wieży operacyjnej w Elewatorze Pieniężno, obejmująca 

swym zakresem dwa etapy: 

- I etap: zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną (etap bieżący) 

- II etap: zbiorniki  9 (etap następny)   

2.    Zakres przedmiotowy zamówienia dotyczy modernizacji całej powierzchni zewnętrznej  zbiorników 

magazynowych do przechowywania zboża o ogólnej powierzchni ~16.890 m2, wykonanych  

w technologii żelbetowej oraz wieży operacyjnej  o powierzchni   ~1.878 m2  , z następującym 

wyszczególnieniem: 

        a) Etap I:   

        - zbiorniki o średnicy 6 metrów i wysokości 32 metrów, które łączone są w dwie baterie, liczące po 

dziewięć zbiorników każda o łącznej powierzchni ok. 4.294,5 m2 ; 

        - galeria wykonana z blachy profilowanej ocynkowanej, umieszczona na zbiornikach o łącznej 

powierzchni  ok.572,5 m2 ; 

        - wieża operacyjna wykonana w technologii żelbetowej o łącznej  powierzchni  około 1.878 m2 . 

        b) Etap II: 
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        - zbiorniki o średnicy 9 metrów i wysokości 32 metrów, które łączone są w siedem baterii, liczące po 

cztery zbiorniki (+ gwiazdka) o łącznej powierzchni około 12.595,5 m2 ; 

        - galeria wykonana z blachy profilowanej ocynkowanej, umieszczona na zbiornikach o łącznej 

powierzchni około 2.079 m2  

        wskazanych przez Zamawiającego w Elewatorze Pieniężno. 

2.1 Kompleksowa modernizacja obejmuje: 

a) prace związane z podnoszeniem walorów użytkowych (trwałe ulepszenie) i estetycznych 

zbiorników magazynowych i wieży operacyjnej. Kompleksowe wykonanie prac polega na naprawie 

płaszcza żelbetowego zbiorników, zabezpieczeniu ich powierzchni farbą, w tym również 

powierzchni galerii znajdującej się na zbiornikach, wykonanej z profilowanej blachy ocynkowanej 

(w trakcie prac Wykonawca dokona wymiany pojedynczych arkuszy blachy, wymagających 

wymiany ze względu na korozje i zużycie); wykonanie wokół wszystkich naprawianych baterii 

zbiorników, w tym w obrębie korytarzy biegnących pomiędzy zbiornikami i pomiędzy zbiornikami 

a wieżą operacyjną przeciwwodnego płaszcza zabezpieczającego (izolacyjnego), montowanego  

i osadzanego w dolnej części ścian zbiorników graniczących z podłożem; wymianie okien wraz  

z okapami w części dolnej zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem komorowym – sztuk 24 (etap 

I), 54  (II etap);  

Ponadto kompleksowa modernizacja obejmuje naprawę płaszcza żelbetowego wieży operacyjnej 

– w tym ramp przylegających do niej i zabezpieczeniu jej powierzchni farbą, naprawę konstrukcji 

nośnej zadaszenia rampy od strony wewnętrznej  i pokrycie jej powierzchni farbą, wymianę 

szklanego wypełnienia okien budynku na wypełnienie płytami poliwęglanu komorowego poprzez 

demontaż istniejącego wypełnienia, konserwację, uszczelnienie i malowanie ram okiennych oraz 

montaż płyt poliwęglanu komorowego. 

b)  złożenie zdemontowanych elementów we wskazanym  przez Zamawiającego miejscu. 

c) utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie 

Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego. 

3.    Opis techniczny zamówienia  

a)   Zbiorniki  6: (etap I) 

       -  wykonanie w technologii żelbetowej 

       -  łączone w dwie baterie po dziewięć zbiorników; 

       -  wysokość 32 m 

       -  suma powierzchni ścian: ok. 4.294,5  m2  

       -  średnica zbiornika  6 m 



SIWZ:  Kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników magazynowych oraz wieży operacyjnej  

w Elewatorze Pieniężno – I etap: zbiorniki 6 wraz z wieżą operacyjną; - II etap: zbiorniki   
    Strona 4 z 17  
  

       -  okna pod komorami: sztuk 24, materiał profil stalowy wypełniony poliwęglanem komorowym,   

       wysokość:  0, 65 m, szerokość:  1, 45 m (wymiana okien wraz z okapami w części dolnej zbiorników       

       z wypełnieniem poliwęglanem komorowym) 

   Szczegółowy rozmiar powierzchni zewnętrznej zbiorników  6: 

Komory narożne:  

- numery komór: 36, 38, 61, 59 = 4 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym) = 12,60 X 4 szt. = 50,40 m 

- wysokość komór = 32,00 m ;  

   32 x 50,4 = 1612,8 m2 

Komory środkowe (mniejsze):  

- numery komór:37, 41, 43, 54, 56, 60 = 6 szt. 

- długość(po obrysie zewnętrznym): 7,60 X 6 szt. = 45,60 m 

- wysokość komór = 32,00 m ;  

  32 x 45,60 = 1.459,20 m2 

Komory środkowe (większe): 

- numery komór: 46, 48, 49, 51 = 4 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym): 8,30 X 4 szt. = 33,20 m 

- wysokość komór 32,00 m 

  32 x 33,20 = 1.062,40 m2 

Przerwy między komorami: małe ( w blokach komorowych - beton) 12 szt. x 0,30 m = 3,60 m 

Przerwy między komorami: duże ( miedzy blokami komorowymi - blacha) 2 szt. x 0,70 m = 1,40 m 

- wysokość 32,00 m  

- powierzchnia przerw = 32 x 5,00 = 160,00 m2 

Razem powierzchnia elewacji zew. zbiorników  6 = 1.612,8 + 1.459,20 + 1.062,40 + 160 = 

 4.294,40 m2 

 

b) galeria nad zbiornikami  6: 

-  blacha profilowana ocynkowana 

-  powierzchnia ścian: 172,5 m2 

-  powierzchnia dachowa: 400 m2 
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Wykonawca dokona zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni galerii poprzez oczyszczenie i pokrycie 

farbą. W trakcie prac Wykonawca dokona wymiany pojedynczych arkuszy blachy, wymagających 

wymiany ze względu na korozje i zużycie. 

 

c) wieża operacyjna: 

 -  wykonanie w technologii żelbetowej 

 -  wysokość: ok. 41 m  

 -  długość ok. 12,20 m (x2) 

 -  szerokość: ok. 10,70 m (x2) 

 -  suma powierzchni: ok. 1877,80 m2 

 -  wymiana zadaszenia rampy o pow. 44 m2 ( dł. 11 m; szer. 4) blachą trapezową T-40 o grubości  0,7    

    mm oraz naprawa i pokrycie farbą konstrukcji nośnej zadaszenia rampy (wiązary metalowe)   

 -  wymiana szklanego wypełnienia okien budynku na wypełnienie płytami poliwęglanu komorowego: 

    sztuk 40 w tym:                            18 szt. o wymiarach: wysokość: 3 m, szerokość 4, 15 m; 

                                                          9 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 0, 75 m; 

                                                          9 szt. o wymiarach: wysokość: 1, 36 m, szerokość: 0,82 m; 

                                                          3 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 2, 45 m; 

                                                          1 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 1, 70 m. 

Wykonawca dokona naprawy płaszcza żelbetowego wieży operacyjnej (w tym ramp 

przylegających do niej) i zabezpieczy jej powierzchnię farbą. Przeprowadzi naprawę konstrukcji 

nośnej zadaszenia rampy od strony wewnętrznej  budynku i pokryje jej powierzchnię farbą, oraz 

dokona wymiany szklanego wypełnienia okien budynku na wypełnienie płytami poliwęglanu 

komorowego poprzez demontaż istniejącego wypełnienia, konserwację, uszczelnienie i malowanie 

ram okiennych oraz montaż płyt poliwęglanu komorowego. 

 

d) zbiorniki  9: (etap II) 

-  wykonanie w technologii żelbetowej 

-  łączone w siedem baterii po cztery zbiorniki + gwiazdka; 

-  wysokość 32 m 

-  suma powierzchni ścian: ok. 12.595,20 m2  

-  średnica zbiornika  9 m 

     -  okna pod komorami: sztuk 54, materiał profil stalowy wypełniony poliwęglanem komorowym,    
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   wysokość:  0, 65 m, szerokość:  1, 45 m (wymiana okien wraz z okapami w części dolnej   

    zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem komorowym) 

Szczegółowy rozmiar powierzchni zewnętrznej zbiorników  9: 

Komory narożne: 

- numery komór: 1, 2, 14, 15, 16, 7, 34, 35=  8 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym)  = 18,20 m x 8 szt. = 145,60 m 

- wysokość komór = 32,00 m 

32x145,60 = 4.659,20 m2 

Komory środkowe:  

- numery komór: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 31, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, = 20 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym) = 11,70 m x 20 szt. = 234,000 m 

-wysokość komór = 32,00 m 

32 x 234 = 7.488,00 m2 

Przerwy między komorami: małe (w blokach 7 bloków x 2 - beton) = 14 szt. po 0,50 m = 7,00 m 

Przerwy między komorami: duże(miedzy blokami komór - blacha ) = 10 szt. po 0,70 m = 7,00 m 

- wysokość przerw: 32  m 

- powierzchnia przerw miedzy komorami = 14,00 x 32 = 448,00 m2 

Razem powierzchnia elewacji zew. zbiorników f 9 = 4.659,20 + 7.488,00 + 448,00 = 12.595,2 m2 

 

4.      Wymagania dla Wykonawcy  

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

a) zgodności CE, oraz muszą spełniać normy wymagane od takich towarów przez przepisy prawa. były 

fabrycznie nowe; bez wcześniejszej eksploatacji. 

b) posiadały karty informacji technicznej; opinie o dopuszczalności stosowania materiałów użytych do 

naprawy płaszcza żelbetowego powinny być potwierdzone oryginalną dokumentacją producenta 

sporządzoną w języku polskim. 

c) oferowane materiały użyte do naprawy płaszcza żelbetowego zbiorników i wieży operacyjnej oraz do 

uszczelnienia powierzchni dachowych i fundamentów wokół zbiorników oraz materiały  

do wymiany okien muszą posiadać właściwe pozwolenia sankcjonujące obrót nimi na terytorium 

Polski, posiadać deklarację 
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ZASTRZEŻENIE(!): Zamawiający wymaga, aby wykonanie napraw płaszcza żelbetowego zbiorników 

i wieży operacyjnej nastąpiło w systemie zapraw PCC. Natomiast, wykonanie zabezpieczeń 

powierzchni  żelbetowych (powłok malarskich) zbiorników i wieży operacyjnej nastąpiło przy użyciu 

farb elastyczno-akrylowych ze zdolnością mostkowania zarysowań oraz odpornych na  

oddziaływanie promieni UV. 

 

d) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 5 lat na całość wykonanego zadania remontowego, 

obejmującego kompleksową modernizację zbiorników magazynowych  6 i  9 wraz z wieżą 

operacyjną- zgodnie z treścią ustępu II, pkt 2, ppkt 2.1 

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

stwierdzonych w zakresie wykonanych czynności obejmujących przedmiot zamówienia. 

e) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz 

wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR 

O/Malbork.  

  

III.     Zakres prac dla Wykonawcy   

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stosownie do treści ustępu II, pkt 2 SIWZ – zakres 

przedmiotowy zamówienia. 

1.1. Naprawa płaszcza żelbetowego i zabezpieczenie powłokami malarskimi powierzchni zbiorników  6    

i  9 oraz wieży operacyjnej: 

a)     usunięcie skorodowanego betonu w miejscach powierzchniowych napraw; 

b)     mycie powierzchni porowatej; 

c)     czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych zbrojenia- pręty stalowe o średnicy ponad   

        12 mm oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia; 

d)     reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych  – wykonanie warstwy szczepnej, wypełnienie 

ubytków, wykonanie szpachlowania napraw miejscowych; 

e)     wymiana okien wraz z okapami w części dolnej zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem   

         komorowym; 

f)      wymiana szklanego wypełnienia okien budynku wieży operacyjnej na wypełnienie płytami  

         poliwęglanu komorowego, obejmująca demontaż istniejącego wypełnienia, konserwacje,   

         uszczelnienie i malowanie ram okiennych oraz montaż płyt poliwęglanu komorowego. 

        Zastrzeżenie(!): wymaga się, aby na każdym piętrze budynku wieży operacyjnej w wymienianych,   
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        nowych wypełnieniach, istniała możliwość zastosowania dopływu powietrza zewnętrznego  

        w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. 

g) naprawa konstrukcji nośnej zadaszenia rampy znajdującej się od strony wewnętrznego placu 

elewatora, polegająca na usunięciu zadaszenia i wyprostowaniu wiązarów metalowych, 

zakotwiczonych do budynku wieży operacyjnej oraz zabezpieczeniu powłoką malarską i ponownym 

zamontowaniu do ścian budynku a także wymianie poszycia zadaszenia rampy ok. 44m2  ( dł.: 11 m, 

szer.: 4 m) blachą trapezową T-40 o grubości 0,7 mm; 

h)    wykonanie wokół wszystkich naprawianych baterii zbiorników, w tym w obrębie korytarzy biegnących 

pomiędzy zbiornikami i pomiędzy zbiornikami a wieżą operacyjną przeciwwodnego płaszcza 

zabezpieczającego (izolacyjnego), montowanego i osadzanego w dolnej części ścian zbiorników 

graniczących z podłożem; i)  naprawa i zabezpieczenie powłoką malarską systemów rynnowych oraz 

elementów konstrukcji blaszanych, przesłaniających korytarze, biegnące pomiędzy zbiornikami 

(silosami); kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

i)      naprawa (uszczelnienie) izolacji pokrywającej powierzchnię dachową naprawianych zbiorników; 

j)      wykonanie zabezpieczenia powłokowego, powierzchni zewnętrznej galerii, znajdującej się na 

zbiornikach  6 i  9, wykonanej z profilowanej blachy ocynkowanej; Wykonawca dokona 

zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni galerii poprzez oczyszczenie i pokrycie farbą. W trakcie 

prac Wykonawca dokona wymiany pojedynczych arkuszy blachy, wymagających wymiany ze 

względu na korozje i zużycie; kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

k)     oczyszczenie i zabezpieczenie powłoką malarską rur stalowych bocznego załadunku zboża,  

umieszczonych na zbiornikach, a także rur stalowych, służących do wentylacji zboża oraz innych 

elementów stalowych i metalowych zakotwiczonych do zbiorników i wieży operacyjnej; 

kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

l)      wykonanie kilkuwarstwowego (co najmniej dwuwarstwowego) zabezpieczenia powłokowego 

(powłoki malarskie) całej elewacji zbiorników  6 i  9 wraz z wieżą operacyjną( w tym ramp 

przylegających do niej); kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, 

uzgodnić z Zamawiającym kolejność rozpoczęcia prac i ich przebieg na poszczególnych zbiornikach, 

galerii oraz wieży operacyjnej; 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustępem II SIWZ nastąpi przy użyciu własnych 

materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

4. Uporządkowanie terenu, na którym odbyły się prace dotyczące przedmiotu zamówienia oraz 

utylizacja materiałów powstałych w toku tych prac; 
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5. Sprawdzenia stanu jakościowego i ilościowego wykonania robót dokona kierownik elewatora przy 

współpracy z innymi pracownikami Zamawiającego oraz osobami wskazanymi, po wykonaniu robót 

i uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenie prac; 

6. Wykonawca robót odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na przekazanym terenie  

w czasie wykonywania prac; 

7. Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczeń wynikających  

z prowadzenia robót; 

8. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem staranności oraz  

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

bezpieczeństwa pracy na wysokości; 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji pracy, aby prowadzenie robót obejmujących 

przedmiot zamówienia nie zakłócało pracy elewatora. 

Zastrzeżenie(!): 

Zastrzega się, że w przypadku prowadzenia prac przez Wykonawcę poza codziennymi godzinami 

pracy Elewatora Pieniężno, będzie on zobowiązany każdorazowo dokonać stosownych uzgodnień  

z kierownikiem obiektu. 

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

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

z zakresem prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, dokonania własnych pomiarów 

i wymiarowania oraz  prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania ceny za cały 

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

przedmiot zamówienia.  

  

IV.  Zakres wymagań dla Zamawiającego  

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie czternastu dni od dnia 

podpisania Umowy (załącznik nr 3).   

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

przedmiotu zamówienia.  

3. Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.  

  

V.   Informacje dotyczące ofert  
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych 

warunków.  

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i 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.  

 

ZASTRZEŻENIE(!): Podanie ceny w ofercie będzie polegało na tym, że podmioty uczestniczące w 

przetargu, zobligowane są do przedstawienia ceny zarówno na całość zamówienia obejmującego 

dwa etapy, jak i wskazania oferty cenowej oddzielnie na każdy z dwóch etapów. (netto i brutto).  

Nie zastosowanie się do powyższego zastrzeżenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.) 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi 

nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy (załącznik nr 3), 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 oraz wykazał się 

realizacją zamówienia, polegającego na modernizacji lub remoncie płaszcza żelbetowego  

o powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2  na terenie Polski, w okresie ostatnich 5 lat i kończącego 

się nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien być dołączony do 

składanej oferty, zgodnie z punktem VI, pkt 1, litera g) SIWZ.   

b) wymaganym jest aby Oferent podał cenę netto i brutto za wykonanie  przedmiotu zamówienia  

w sposób i zgodnie z zastrzeżeniem wskazanym w  ust. V, pkt 1 SIWZ 

2. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.  

3. 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,  

4. Wymogi stawiane wykonawcom:  

a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia 

wskazanego w punkcie VI, pkt.1, litera a) SIWZ,  
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b) zapewniają okres gwarancji na minimum 5 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z ustępem VI, pkt 1, litera h) 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 dotyczącym spełnienia warunków podmiotowych na załączonym        

do SIWZ druku / Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 /; 

b) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w Elewatorze Pieniężno; 

c) Kosztorys ofertowy; 

d) Dowód wniesienia wadium w terminie do 28.08.2020 r.- zgodnie z treścią ustępu VIII SIWZ; 

e) Wykaz ze wskazaniem wykonania zamówienia, polegającego na modernizacji lub remoncie 

płaszcza żelbetowego o powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2  na terenie Polski, w okresie 

ostatnich 5 lat i kończącego się nie później niż przed upływem terminu składania ofert; 

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

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

g) 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.  

h) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wzorem umowy, która stanowi 

załącznik nr 3 niniejszej SIWZ 

  

 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.  
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        h)  Dokument polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej    

działalności gospodarczej; 

        i)  Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia 

             – na okres minimum 5 lat, zgodnie z treścią ustępu II, ust. 4 litera d). SIWZ ( załącznik nr 2) 

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

( załącznik nr 1)  

k) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

  

VII Termin wykonania zamówienia  

 Termin realizacji zamówienia wyznacza się na:  

a) I Etap: zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną (etap bieżący): 

Zmawiający wymaga, aby termin realizacji I Etapu przedmiotowego zadania nastąpił  

w okresie do 30 listopada 2020 roku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wydłużenie 

terminu wskazanego powyżej, nie później jednak niż do 30 czerwca 2021 roku. 

Szczegółowy termin  zostanie uzgodniony i określony w umowie z wyłonionym Wykonawcą. 

 

 

b) II Etap: zbiorniki   9 (etap kolejny): 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie realizacji II Etapu przedmiotowego zadania, nastąpiło 

nie wcześniej niż w 3 kwartale (od lipca) 2021 roku, po wykonaniu etapu pierwszego  

i odbiorze prac wchodzących w jego zakres, a zakończenie nastąpiło w okresie do 30 listopada 

2021 roku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wydłużenie  terminu końcowego, nie później 

jednak niż do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowy termin  zostanie uzgodniony i określony  

w umowie z wyłonionym Wykonawcą. 

 

 

VIII Wymagania dotyczące wadium  

1.    Wymaganym jest wpłata wadium przez Wykonawcę składającego ofertę na wykonanie przedmiotu     

         Zamówienia pod rygorem nieważności złożonej oferty w przypadku nie dokonania wpłaty, zgodnie   

         z punktem VIII, pkt. 2 SIWZ. 

2.      Wadium ustala się na kwotę w wysokości: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy  

         00/100) 
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         a) wadium należy wpłacić w kasie siedziby ELEWARR Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku,  

              w  godzinach od 9.00 do 14.00 lub przelewem z dopiskiem „Wadium – przetarg na kompleksową  

              modernizację powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników magazynowych  w Elewatorze   

              Pieniężno - II Etapy”: na nasze konto: 

         - adres ELEWARR Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka 72; 

         - nr konta: 17 1240 6292 1111 0010 5204 5997 Bank PEKAO S.A. 

         b) wadium należy wpłacić do dnia 27.08.2020 r– liczy się data wpływu środków na rachunek. 

3.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,  

         zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Dyspozycje w zakresie zwrotu  

        wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający przekaże do banku/kasy  

 w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą.  

4.     Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 

        a) nie zgłosi się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy; 

        b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta; 

        c) dane przedstawione w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

        d) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. IX, 

pkt 1 SIWZ  

5.     W przypadku zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

– wartość wpłaconego w formie pieniężnej wadium zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych 

po podpisaniu umowy (załącznik nr 3 – wzór umowy). 

 

IX.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wymaganym jest, aby wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca,  którego oferta 

zostanie wybrana, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto za cały przedmiot zamówienia. 

2. 30 % wniesionego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,  

a pozostała część na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach 

wskazanych poniżej: 

a. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości 

zamówienia, potwierdzonego protokołami odbioru i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane; 

b. 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady; 
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4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi  przed jej podpisaniem, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od wyłonienia Wykonawcy i zatwierdzenia postępowania; 

a. Zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić w kasie siedziby ELEWARR 

Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku, w  godzinach od 9.00 do 14.00 lub przelewem  

z dopiskiem „Zabezpieczenie wykonania umowy – kompleksowa modernizacja powierzchni 

zewnętrznej (elewacji) zbiorników magazynowych  w Elewatorze  Pieniężno - II Etapy”: na nasze 

konto: 

         - adres ELEWARR Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka 72; 

         - nr konta: 17 1240 6292 1111 0010 5204 5997 Bank PEKAO S.A. 

        b.        Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument        

potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać wręczony Zamawiającemu najpóźniej 

przy podpisaniu umowy. 

 

X. Termin związany z ofertą  

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

z upływem terminu składania ofert.  

  

XI. 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 w sposób określony  

w Zastrzeżeniu w ust. V, pkt 1 SIWZ 

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 i nienaruszonym opakowaniu                   

z napisem „Kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników 

magazynowych  6 i  i wieży operacyjnej oraz zbiorników magazynowych  9 w Elewatorze Pieniężno 

– Etap 1 i 2” oraz  „Nie otwierać przed dniem 31.08.2020r., godz.10.00”, a także dokładnym adresem 

i telefonem Wykonawcy. 

 

XII.   Miejsce i termin otwarcia ofert  

http://www.infor.pl/prawo/umowy/
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020r. 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.   

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

dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.  

  

XIII.  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 cały przedmiot zamówienia – z zastrzeżeniem ujętym w ust. V, pkt 1 

niniejszej SIWZ wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę 

wg. stanu na dzień składania ofert.  

c) Oferty rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto na cały przedmiot zamówienia podanej przez 

Wykonawcę w formularzu oferty, a następnie na podstawie ceny brutto na etap bieżący ( I Etap) 

przedmiotowego zamówienia zaproponowanej przez Wykonawcę; 

d) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:   

kryterium cena  – waga 100 %. 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 

c = 
𝑎 𝑥 100

𝑏
 

e) Oferta z największą ilością punktów jest ofertą najkorzystniejsza 

 

XIV.    Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności  

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

wyżej w 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:  
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        Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

odpowiednio: 

a.  po dokonaniu odbioru wykonania I Etapu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury 

VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 30 dni od daty otrzymania tych 

dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.   

b. po dokonaniu odbioru wykonania II Etapu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury 

VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 30 dni od daty otrzymania tych 

dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.   

 

  

XV. 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 udzielania 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 28.08.2020 r. do godz. 14:00. 

 

 

 

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. tel. kom. 691 958 006, 512 848 459 - kierownik Elewatora  Pieniężno,    

                                              e-mail:  mmaciejewski@elewarr.com.pl   
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XVI. Załączniki   

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków 

podmiotowych; 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 - umowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


