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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ BRAM ROLOWANYCH W ELEWATORACH ZBOŻOWYCH:  

NOWE PROBOSZCZEWICE I DROBIN 

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1.ELEWARR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, 

Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice, tel.: 24 367 52 63, fax.: 

24 367 52 62, e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl zwana dalej Zamawiającym  

ogłasza przetarg na dostawę i montaż bram rolowanych w lokalizacjach: 

- elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09 - 412 Proboszczewice (2 szt.) 

- elewator zbożowy w Drobinie, ul. Tupadzka 1A, 09-210 Drobin (2 szt.). 

 1.2.Dane Zamawiającego: ELEWARR Sp. z o.o, Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa,  Oddział Spółki 

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

Nr rachunku bankowego: 20 1240 6292 1111 0010 5204 6040, 

NIP: 526-030-02-79, 

KRS: 0000102377, 

REGON: 011074010 

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-

412 Proboszczewice, 

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 24 367 52 62, 

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: proboszczewice@elewarr.com.pl 

1.3.Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej oraz w/w podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

1.4.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

1.5.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. 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. W związku z 

powyższym prosimy o potwierdzenie pocztą elektroniczną (e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl) faktu  

pobrania SIWZ. Brak w/w powiadomienia zwalnia Zamawiającego z obowiązku odrębnego zawiadamiania o 

wprowadzonych do SIWZ zmianach.  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie 4 szt.  bram rolowanych HR 120 DD z 

napędem elektrycznym fabrycznie nowych po 2 szt. w lokalizacjach wymienionych w pkt. 1.1 SIWZ. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi jak również 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym: atestów, certyfikatów i DTR-ek. Na 

wykonane prace wykonawca udzieli minimum trzyletniej gwarancji i zagwarantuje max 24 godzinny czas 

usunięcia awarii urządzenia w serwisie gwarancyjnym.   

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE  

    Bramy wykonane z aluminium gładkiego, malowane od strony zewnętrznej w kolorze RAL 9006 o wymiarach: 

 szerokość – 6500 mm, wysokość – 4500 mm, ilość 2 szt. w elewatorze zbożowym Nowe Proboszczewice 

 szerokość – 3750 mm, wysokość – 5125 mm, ilość 2 szt. w elewatorze zbożowym Drobin 

Urządzenia powinny być wyposażone w system optymalizacji nawijania na wał, ze sterowaniem z zewnątrz 

budynku i zabezpieczeniem przed uruchomieniem przez osoby przypadkowe.  

 

4. INNE WYMAGANIA 

Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty, Oferent dokonał oględzin zakresu prac w miejscu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Oględzin i pomiarów można dokonać w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 

14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:  

 tel. 691958044 – elewator w Nowych Proboszczewicach 

 tel. 691958060 – elewator w Drobinie. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 

DOKUMENTACH SKŁADANYCH CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty wymienione w pkt. 1.3 SIWZ, które: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.2.Oferenci ubiegający się wspólnie  o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

5.3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) 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. 

2) umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

3) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. 

4) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające fakt nie zalegania 

z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) 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. 

6) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych przez Oferenta pracowników  w okresie ostatnich 3 lat, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

7) wykaz wykonanych zleceń w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i  wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 

podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie 

(referencje),  

8)   dowód wniesienia wadium, 

9) dokument polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

10) informacja banku, w którym Oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert  lub sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres, a w przypadku jeśli oferent nie jest zobowiązany do jego sporządzania – inny dokument 

potwierdzający poziom obrotów, zobowiązań  i należności – za okres ostatnich 2-ch lat prowadzonej działalności, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

11) potwierdzone przez Zamawiającego oświadczenie o przeprowadzeniu przez Oferenta oględzin zakresu prac w 

miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.4.Dokumenty wymienione w pkt. 5.3 SIWZ należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu). 

5.5.Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń  i dokumentów 

wymienionych w pkt. 5.3. lub którzy złożyli dokumenty lub/i oświadczenia zawierające błędy – do ich uzupełnienia 

lub poprawienia w oznaczonym terminie.    

5.6.Wszystkie strony oferty oraz załączników do niej muszą być ponumerowane i parafowane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Oferenta. 

5.7.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

5.8.Informacje zastrzeżone  w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferent powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć  jako część oferty 

objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

6. TERMIN REALIZACJI. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 18.06.2021r. Przez realizację zamówienia Zamawiający 

rozumie kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone pisemnym protokołem zatwierdzonym przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
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7. KRYTERIA OCENY OFERT. OPIS KRYTERIÓW. 

7.1.Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena 100%. 

7.2.Ocenie zostanie poddana wyłącznie cena za realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona przez Oferenta w 

formularzu ofertowym. Cena winna być podana w PLN liczbowo i słownie wg wzoru: cena netto + VAT = cena 

brutto. 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. W umowie nie 

przewiduje się waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy, będzie ono niezmienne. Jeżeli wystąpi rozbieżność 

pomiędzy wartością wyrażoną w cyfrach, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość 

podana słownie. Poprawione będą oczywiste błędy znaku dziesiętnego. Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na 

poprawienie błędów oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna. 

7.3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba 

punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Ilość przyznanych punktów zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

W=Cn/Cb x 100 pkt 

gdzie:   

W – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny  

Cn – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb – cena realizacji przedmiotu zamówienia badanej oferty 

7.4.Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę – uzyskała najwyższą 

możliwą liczbę punktów (100) wyliczoną według powyższego wzoru. 

7.5.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

8. WADIUM. 

8.1.Każdy Oferent przystępujący do niniejszego przetargu musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 3000,00 

(trzy tysiące) złotych w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Przez wniesienie wadium w formie 

pieniężnej Zamawiający uznaje wpłatę zaksięgowaną na koncie Zamawiającego najpóźniej do godz. 24.00 dnia 

31.03.2021r. W przypadku przedłożenia gwarancji bankowej – oferent składa również dokument pełnomocnictwa 

potwierdzający, iż osoby wystawiające gwarancję w imieniu banku zostały do powyższej czynności umocowane 

zgodnie z reprezentacją Banku. 

8.2.Wadium w formie pieniężnej zostanie wpłacone na numer rachunku bankowego Zamawiającego: 20 1240 6292 

1111 0010 5204 6040. 

8.3.Oferty bez dowodu potwierdzającego wniesienie wadium nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 

8.4.Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium Oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, Zamawiający przekaże 

do banku w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą, lecz nie później niż następnego dnia 

po upływie okresu związania ofertą. 

8.5.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, Oferent wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu 

wadium w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 

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

1)  nie zgłosi się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy, 

2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  Oferenta, 

3) dane przedstawione w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

8.7.W przypadku zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – wartość 

wpłaconego w formie pieniężnej wadium zostanie zwrócona w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.   

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. WYCOFANIE OFERT, 

WNOSZENIE ZMIAN DO ZŁOŻONYCH OFERT. 

9.1.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Jeśli złoży kilka ofert, wszystkie oferty będą odrzucone. Ofertę należy 

złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Oddziału Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 

Proboszczewice, nie później niż do dnia 31.03.2021 r. do godz. 15
00

. 

9.2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania. 

9.3.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział 

Spółki w Nowych Proboszczewicach,  ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Na kopercie należy umieścić 
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dopisek „Oferta na dostawę i montaż bram rolowanych w elewatorach zbożowych: Nowe Proboszczewice i 

Drobin - nie otwierać przed dniem 01.04.2021 r. godz. 11:00”. Na kopercie poza oznakowaniem jak wyżej należy 

umieścić nazwę i dokładny adres Oferenta. 

9.4.Oferent może wycofać ofertę, wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,zmiana” lub „wycofanie”. 

 

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

Na nie mniej niż 3 dni przed terminem złożenia ofert, Oferent może się zwrócić o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający 

odpowie wyłącznie na pytania Oferentów złożone na piśmie. Zapytania należy składać na adres: Elewarr Sp. z o. o. 

Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice, fax. 24 367 52 62, e-mail:  

proboszczewice@elewarr.com.pl 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ. 

Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. OTWARCIE OFERT. 

12.1.Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.04.2021r. o godzinie 11
00

  w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych 

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

12.2.Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy 

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Oferenta. 

 

 

13. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT. 

13.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami opisanymi w pkt 7 niniejszej specyfikacji. 

13.2.Przy dokonywaniu oceny ofert Komisja Przetargowa postępuje w następującej kolejności:  

1) ustala wartość, która wg przyjętego kryterium oceny jest najkorzystniejsza wśród złożonych i przyjętych do 

rozpatrzenia ofert, 

2) wstawia ją do odpowiadającego jej miejsca we wzorze, 

3) rozpatruje po kolei wszystkie oferty wstawiając dane w nich zawarte w odpowiednie miejsca we wzorze i 

dokonuje obliczeń; 

4) oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą. 

13.3.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

13.4.Zamawiający złoży zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów - na ich pisemną prośbę. Wybranemu 

oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

13.5.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od 

zawarcia umowy, a złożono więcej niż dwie ważne oferty i nie upłynął jeszcze termin związania z ofertą, 

zamówienie udzielane jest oferentowi, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza. 

13.6.Unieważnia się postępowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie 

zamówienia, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY. 

14.1.Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, uwzględniająca 

warunki i wymagania stawiane w niniejszej specyfikacji. 

14.2.Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.  
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15. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

15.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

15.2.Zamawiający w zakresie udzielania zamówień  nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986), a uczestnikom postępowania nie przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie. 

15.3.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo „korespondencja”) 

Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. 

15.4.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. 

15.5.Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (wskazane w 

punkcie 1.2 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego 

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

15.6.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest kierownik obiektu 

magazynowego w Nowych Proboszczewicach - Juliusz Kokoszczyński tel. 691958044, 242612401. 

 

17. ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1) formularz ofertowy, 

2) oświadczenie, 

3) projekt  umowy. 

 

 


