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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE 

USZCZELNIENIA 16 SZT. ZBIORNIKÓW METALOWYCH  

W ELEWATORZE W BIELSKU PODLASKIM 

 

 

Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00–710 Warszawa, Oddział Spółki w 

Nowych Proboszczewicach ul. Bielska 2a,  09-412 Proboszczewice, tel.: 243675263, 

242612401, 242612238, fax.: 243675262, e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl, strona 

internetowa: www.elewarr.pl 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.   Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania remontowego polegającego na kompleksowym 

wykonaniu uszczelnienia 16 sztuk zbiorników metalowych (w baterii zbiorników - silosów 

zbożowych) wraz z malowaniem kopuł i stóp zbiorników w Elewatorze Bielsk Podlaski w dwóch 

etapach - po 8 zbiorników.   

1.1 Kompleksowe wykonanie uszczelnienia, polega na uszczelnieniu połączeń śrubowych i styków 

krawędzi blachy, w tym:  

-  przygotowanie do wykonania konserwacji – usunięcie starej powłoki uszczelniającej oraz 

wykonanie uszczelnienia zbiorników  w części cylindrycznej (wymiary części cylindrycznej 

zbiornika: Ø 5,8 m, wys. 10,7 m)  wszystkich styków połączeń krawędzi blachy stanowiących 

pokrycie ścian zbiorników (część cylindryczna składa się z 9 pierścieni), zewnętrzne 

uszczelnienie połączeń śrubowych, uszczelnienie zewnętrzne styku krawędzi na łączeniu 

pierścieni, 

-  przygotowanie do wykonania konserwacji – usunięcie starej powłoki uszczelniającej oraz 

wykonanie uszczelnienia włazów rewizyjnych (w każdym zbiorniku znajdują się 2 szt. włazów o 

wymiarach 60x60 cm),  

-      wymiana i uszczelnienie obejm metalowych Ø 250 mm łączących rury na wlocie do zbiornika (z 

redlera) – obejmy zapewnia Zamawiający. 

-      malowanie farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową kopuł zbiorników (powierzchnia 

jednej kopuły 5,1 m
2
). 

-     malowanie farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową metalowych stóp zbiorników 

(jeden zbiornik posiada 8 stóp metalowych Ø 22 cm o wysokości 6,8 m),       

 Zbiorniki będące przedmiotem zamówienia stanowią element baterii 16 sztuk zbiorników 

metalowych. 

 Czynności obejmujące uszczelnienie należy wykonać bez rozkręcania śrub łączących pierścienie 

zbiornika i łączących pozostałe elementy konstrukcyjne zbiornika. 

Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie i rozliczenie odpadów powstałych podczas prac 

będących przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

2.  Wymagania w zakresie materiałów zastosowanych do wykonania uszczelnienia zbiorników. 

2.1 Materiały do wykonania uszczelnienia od strony zewnętrznej zbiornika. 

 - ze względu na charakterystykę techniczną zbiorników (segmenty zbiornika łączone śrubami - 

zasyp zbóż powoduje działanie sił rozpychających zbiornik) materiały uszczelniające - spoiwo, 

musi posiadać dużą elastyczność, 

 -  materiał uszczelniający charakteryzujący się odpornością na zmienne warunki atmosferyczne: 

wysoką temperaturę powietrza, odpornością na niskie temperatury powietrza,  

 -  materiał wodoodporny, 

 -  spoiwo odporne na działanie promieni UV, lub pokryte powłoką odporną na działanie 

promieni UV, 

 - materiał przeznaczony do stosowania na wykonanie pokrycia na stali, 
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 - kolor spoiwa zbliżony do kolorystyki zbiorników na których realizowany będzie przedmiot 

 zamówienia, a w przypadku braku takiej możliwości zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2.2 Zastrzeżenia. 

- Zamawiający zaleca, aby wykonawca użył do wykonania przedmiotu zamówienia środek Sika 

Proxitar F 

- dopuszcza się użycie innych materiałów niż zaleca Zamawiający, jednakże w podobnym standardzie 

i o nie gorszych parametrach. 

3. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia spełniały parametry techniczne i standardy 

jakościowe:  

3.1 materiały użyte do wykonania uszczelnienia i konserwacji były fabrycznie nowe,  

3.2 posiadały karty informacji technicznej, opinie o dopuszczalności stosowania materiałów użytych 

do uszczelnienia muszą być potwierdzone dołączoną do oferty dokumentacją producenta 

sporządzoną w języku polskim,  

3.3 oferowany materiał użyty do uszczelnienia zbiorników musi spełniać wszystkie normy stawiane 

takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu 

na terytorium Polski oraz posiadać deklarację zgodności CE, 

3.4 Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 5 lat na wykonane uszczelnienie zbiorników 

będących przedmiotem zamówienia,  

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

stwierdzonych w zakresie skuteczności wykonanych uszczelnień obejmujących przedmiot 

zamówienia.  

3.5 Celem dokonania przygotowania zbiornika do realizacji zamówienia (tj. ewentualnego opróżnienia 

zbiornika) - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania uszczelnienia 

danego zbiornika uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym kolejność rozpoczęcia prac przy 

poszczególnych zbiornikach.  

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi 

(z wyjątkiem obejm rur metalowych na wlocie do zbiorników, które zapewnia Zamawiający). 

2. Miejsce i termin realizacji Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w 

Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski. 

 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 

 - etap I - do dnia 04.12.2020 r. 

 - etap II - do dnia 31.05.2021 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenie że: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a 

także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w niniejszej specyfikacji, 

 akceptują wszystkie warunki niniejszej specyfikacji. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 

4. Wymagane od oferenta oświadczenia oraz dokumenty: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

 umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

 oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, 

 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
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Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

5. Wymagania dotyczące oferty: 

Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać 

cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (plus podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz 

nazwę i adres siedziby oferenta. W zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane 

koszty związane z realizacją zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień 

składania ofert przepisami oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszej 

specyfikacji, bez których realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa. Oferta musi 

być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2. Oferta, a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

6. Sposób i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub  osobiście w siedzibie Magazynu 

Spółki w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski. Oferent może 

złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Wykonanie uszczelnienia 16 sztuk zbiorników metalowych - silosów zbożowych w Elewatorze 

Bielsk Podlaski.” nie otwierać przed dniem:17.09.2020r. godz. 12:00”. Na kopercie poza 

dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia 

17.09.2020 r. o godzinie 11:30. 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.09.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Magazynu Spółki w 

Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski 

8. Kryterium oceny ofert: 

Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny. Waga oceny: 100% cena. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Zamawiający w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 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. 

9. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. Informacje dodatkowe: 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Wojciech Jakubowski 

tel. 691 958 300  e-mail: wjakubowski@elewarr.com.pl 

 

 
 


