
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA CZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ  

W ELEWATORZE WĄBRZEŹNO. 

 

1. Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o. Aleja 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 

2. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie z malowaniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej 

w Elewatorze Wąbrzeźno. 

       Prace obejmują: 

- demontaż krat pomostowych. 
- czyszczenie ręczne konstrukcji stalowej St2,  
- odtłuszczenie konstrukcji stalowej (mycie ciśnieniowe min. 500 bar), 
- jednokrotne malowanie antykorozyjne farbą epoksydową , 
- dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową,  
- wymiana cokołów na podestach (blacha 2,5 mm) 

- czyszczenie ręczne i dwukrotne malowanie barierek w kolorze żółtym farbą alkidową, 

- montaż krat pomostowych dostarczonych przez zleceniodawcę, 

Zdemontowane stare kraty wykonawca złoży w wyznaczonym miejscu wskazanym przez 

zleceniodawcę. 

Uwaga – oferent przed złożeniem ofert winien dokonać oględzin i pomiarów we 

własnym zakresie. 

3. Miejsce i termin realizacji: 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Wąbrzeźnie. ul. W. Kętrzyńskiego 

121, 87-200 Wąbrzeźno. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 czerwca 

2021r.  

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, 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, 

- posiadają potencjał i zaplecze techniczne zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWIZ 

5. Wymagania od Oferentów oświadczenia oraz dokumenty: 

 Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków podmiotowych na załączonym 

do SIWZ druku ( załącznik nr 1, załącznik nr 2 ). 

 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 

realizację przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy 

na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. 

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

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

 Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia minimum pięcioletniej gwarancji na wykonanie 

przedmiotu zamówienia ( w załączniku nr 2 ). 

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

załączniku nr 1) 

http://www.elewarr.pl/


 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Pisemne potwierdzenie przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu realizacji 

zamówienia podpisane przez zamawiającego. 

 Kosztorys ofertowy. 

 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane zaparafowane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji oferenta. 

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

zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie np. brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji oferenta, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

6. Wymagania dotyczące oferty: 

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

załącznik nr 2 do SWIZ i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWIZ.  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. Nie dopuszcza się w niniejszym przetargu możliwości składania ofert częściowych, tzn. 

oferujących realizacje jedynie części przedmiotu zamówienia oraz składania więcej niż jednej oferty 

przez jednego oferenta. Oferty takie nie będą rozpatrywane. 

7. Sposób i termin składania ofert: 

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

Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Oferent może złożyć tylko jedną 

ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na malowanie konstrukcji 

stalowej w Wąbrzeźnie, nie otwierać przed: 10.02.2021r. godz. 11:00”.  Na kopercie poza dopiskiem 

jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2021r. do godz. 

15.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych 

Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. 

9. 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 2004r. 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. 

10. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po 

dokonaniu odbioru 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 

11. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Robert Polcyn tel.: 691958043, 

e-mail rpolcyn@elewarr.com.pl 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków 

podmiotowych. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

mailto:rpolcyn@elewarr.com.pl

