
str. 1/4 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

NA NAPRAWĘ POKRYCIA DACHOWEGO NAD KOMORAMI ZEWNĘTRZNYMI  

ELEWATORA ZBOŻOWEGO W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH 

 

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: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pokrycia dachowego poprzez położenie 

papy termozgrzewalnej na istniejące pokrycie dachowe. Łączna powierzchnia pokrycia 

dachowego objętego naprawą wynosi około 600 m². W skład przedmiotu zamówienia 

wchodzi również wymiana rynien dachowych o łącznej długości około 240 mb. i rur 

spustowych na galerii nadkomorowej oraz malowanie barier ochronnych o łącznej długości 

około 250 mb.   

2.1 W zakres prac związanych z naprawą pokrycia dachowego wchodzi: 

 przygotowanie podłoża (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie) 

 położenie papy termozgrzewalnej na przygotowane podłoże. 

2.2 Do naprawy pokrycia dachowego należy użyć papy termozgrzewalnej o następujących 

parametrach: 

 grubość 5,2 mm 

 wytrzymałość mechaniczna (N/50 mm) (wzdłuż/w poprzek) 1200/1000 

 wydłużenie (%) (wzdłuż/w poprzek) 60/60 

 osnowa z włókniny poliestrowej 

 asfalt modyfikowany SBS 

 giętkość -20C 

 kolor posypki stalowy 

 nierozprzestrzeniająca ognia. 

2.3 W zakres prac związanych z wymianą rynien i rur spustowych wchodzi: 

 demontaż starych rynien, rur spustowych i ich utylizacja 

 montaż nowych rynien i rur spustowych. 

2.4 Zamontowane, nowe rynny i rury spustowe powinny spełniać następujące wymagania: 

 fabrycznie nowe, wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym 

 rozmiar rynien Ø 150 mm 

 rozmiar rur spustowych Ø 120 mm. 

2.5 W zakres prac związanych z malowaniem barier ochronnych wchodzi: 

 przygotowanie powierzchni malarskiej do stopnia czystości Sa2, St2 zgodnie z 

normą PN-ISO 8501-1 

 malowanie zestawem malarskim przeznaczonym dla klasy korozyjności C2 

określonej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2018-01 z zachowaniem grubości 

powłok podanych w aprobacie technicznej zastosowanego zestawu malarskiego. 
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2.6 Bariery ochronne należy pomalować na kolor: 

 powłoka gruntująca kolor dowolny 

 powłoka nawierzchniowa kolor żółty. 

 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz 

narzędzi. Na wykonane prace wykonawca udzieli minimum pięcioletniej gwarancji. 

 

3. Miejsce i termin realizacji: 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych 

Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice przy ul. Bielskiej 2a. Przedmiot 

zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 maja 2021r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty które: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie 

 posiadają potencjał i zaplecze techniczne zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w niniejszej specyfikacji  

 akceptują wszystkie warunki przedstawione w niniejszej specyfikacji. 

 

5. Wymagane od oferentów 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  

 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

 potwierdzone przez Zamawiającego oświadczenie o przeprowadzeniu przez Oferenta 

oględzin zakresu prac w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia  

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Oferenta. 

 

6. Wymagania dotyczące oferty: 

Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ofertę należy sporządzić 

w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji i złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. Każda strona oferty, a także wszystkie składane załączniki/oświadczenia muszą 

być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Cena winna być 

podana w PLN liczbowo i słownie wg wzoru: cena netto + VAT = cena brutto. W 
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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. 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. Oferent może złożyć tylko 

jedną ofertę, jeżeli złoży więcej ofert wszystkie zostaną odrzucone. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

7. Wymagania dodatkowe: 

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) 

 

 

8. 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. Ofertę należy 

złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na naprawę pokrycia dachowego nie 

otwierać przed: 26.04.2021r. godz. 11:00”. Na kopercie poza dopiskiem jw. należy umieścić 

nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2021r. o godz. 15:00 

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Oddziału Spółki w 

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

 

10. Kryterium oceny ofert: 

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

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. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania 

przyczyny.  

 

11. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert 

 

12. Pozostałe informacje: 

Postępowanie prowadzone jest 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 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. 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Juliusz Kokoszczyński 

tel.: 691958044, e-mail: jkokoszczynski@elewarr.com.pl  

 


