
SIWZ: „Naprawa główna poziomu P-5 lokomotywy typu 409 Da w Elewatorze Malbork”.   
                                                                                                        Strona 1 
 

ELEWARR Sp. z o.o. 

Al. Wincentego Witosa 31; 00 - 710 Warszawa    tel. 55 272 10 33 

Oddział Spółki w Malborku                 fax. 55 272 10 73 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork     e-mail: malbork@elewarr.com.pl 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie naprawy głównej poziomu P-5  lokomotywy spalinowej typu 409 Da w Elewatorze 

Malbork, ul. Daleka 72; 82-200 Malbork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIWZ: „Naprawa główna poziomu P-5 lokomotywy typu 409 Da w Elewatorze Malbork”.   
                                                                                                        Strona 2 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

I. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem procedury wewnętrznej: 

 „Regulamin dokonywania zakupów, usług i robót budowlanych w ELEWARR Sp. z o.o.” 

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  przetargu 

ofertowego na przeprowadzenie naprawy głównej poziomu P -5 lokomotywy spalinowej typu 409 Da w 

Elewatorze Malbork, ul. Daleka 72; 82-200 Malbork. 

2. Lokalizacja zamówienia: Elewator Malbork, Daleka 72, 82-200 Malbork. 

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:  

malbork@elewarr.com.pl,  akrupa@elewarr.com.pl  

Telefon:  55 272 10 33 - Elewator Malbork. 

 Kom. 607 559 415 – Adam Krupa 

4. 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. 

5. 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. 

6.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia. 

 

II Przedmiot zamówienia: 

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy głównej poziomu P -5 lokomotywy spalinowej typu 

409 Da nr fabryczny 009 znajdującej się na bocznicy kolejowej w Elewatorze Malbork przy ul. Dalekiej 

72 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typu 409 Da. 

 

2. Dane techniczne: 

2.1. Lokomotywa spalinowa serii SM04 typu 409 Da  (Ls 180)  

a) Numer fabryczny - 009 

b) Rok produkcji – 1991 rok 

c) wyprodukowana przez ZNTK Oleśnica 

d) lokomotywa regularnie przechodzi przeglądy zgodnie z DSU lokomotywy. 
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3. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmujący wykonania przeglądu, lokomotywy będącej 

przedmiotem zamówienia.  

 

       Zakres naprawy głównej P – 5 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania nr 01/409Da/2014 

lokomotywy spalinowej będącej przedmiotem zamówienia.  

        Przedmiot zamówienia obejmuję również renowacje powłoki lakierniczej pojazdu oraz konserwacje 

podwozia. Transport i koszt transportu lokomotywy do punktu naprawy i z powrotem do bocznicy 

Elewarr w Malborku leży po stronie Zleceniobiorcy. 

 Prace dodatkowe, wykraczające poza zakres naprawy głównej P – 5, będą kosztem dodatkowym i 

ich zakres zostanie ustalony po zdemontowaniu poszczególnych podzespołów i ocenie ich stanu 

technicznego. 

 

  

III    Wymagania dla Wykonawcy 

1. Wykonanie kompleksowe przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. 

3.  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych           

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.    Dostarczenie kompletnej dokumentacji (protokoły napraw okresowych, karty pomiarowo – parametryczne 

napraw, protokół odbioru lokomotywy z potwierdzeniem odbioru robót przez komisarza odbiorczego 

PKP oraz inną wymaganą dokumentacje) 

5.  Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie wykonanych czynności 

przeglądu i konserwacji - wskazanych w punkcie II, ust. 3, litera a) i litera b) SIWZ, na okres                          

24 miesięcy, liczony od odbioru prac przez Zleceniobiorcę.  

 

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego 

1. Przekazanie lokomotywy do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia 

podpisania  Umowy. 

2. Udostępnienie Wykonawcy bocznicy kolejowej w celu przetransportowania oraz jazd próbnych 

lokomotywy. 

3. 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 i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5.  Wymogi stawiane wykonawcom: 

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

w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ, 

 

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu 
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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) Ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia na 

załączonym do SIWZ druku, stanowiącym Załącznik nr 2.  

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

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

e) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji  24 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, 

zgodnie z treścią punktu III, ust. 4, SIWZ . 

 

VII Termin wykonania zamówienia 

 Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: 15.06.2021r.  

 

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 „Oferta na naprawę główna poziomu P-5 lokomotywy typu 409 Da w Elewatorze Malbork” z 

danymi oferenta na kopercie. 
 

XI Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021r., o godz. 13:15 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. 

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) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. 

   

XIII  Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności 
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1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą wartością brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia  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, 

protokołu odbioru podpisanego przez obie strony 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.  

 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. 

 

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

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia 16.04.2021 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:  

▪ Adam Krupa  - Tel: 55 272 10 33;  Fax: 55 272 10 73, Kom.: 607 559 415,  

 Adres e-mail: malbork@elewarr.com.pl  akrupa@elewarr.com.pl 

 

XIV  Załączniki 

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

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
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