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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

w trybie przetargowym 
 

       Numer SIWZ: 1-1/BR/I/III/2021 z dnia 14.04.2021 r. 

I. Zamawiający: 

ELEWARR Sp. z o.o.,  

ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 

„WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO NA ROZBUDOWĘ  

I MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO” 

 

1. Informacje ogólne: 
 

„ELEWARR” Sp. z o.o. ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie w trybie przetargowym 

na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu PROGRAMU FUNKCJONALNO 

-UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej  

i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny. 

 

2. Lokalizacja zamówienia:  

2. 1 Dane adresowe lokalizacji zamówienia: Elewator Braniewo, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2, 
 

3. Dokładny adres do korespondencji:  

 ELEWARR Sp. z o.o., ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 89 39 

 Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:  

 zorwat@elewarr.com.pl braniewo@elewarr.com.pl 

 Osoba do kontaktu w zakresie SIWZ: Kierownik Elewatora – Zbigniew Orwat / tel.  609 587 470 

Magazynier Elewator Braniewo – Piotr Horbal/ tel. 55 243 92 61 / tel. 691 958 052 
 

4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie - dopuszcza się 

udział podmiotów, których wiążą stosunki korporacyjne lub umowy cywilnoprawne, o ile spełniają warunki 

określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją  

lub w skrócie SIWZ. 
 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ,  

z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, 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 

przedłuża termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni. 
 

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

 

mailto:zorwat@elewarr.com.pl
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II. Przedmiot zamówienia: 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy  

i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy 

magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.  
  

1.1 Lokalizacja inwestycji w zakresie wykonania i rozbudowy obiektów magazynowych Elewatora Braniewo. 
 

 a) Elewator Braniewo - Adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2, 
 

 b) Dane geodezyjne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

 działka 4/2 obręb Braniewo – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Spółka  

ELEWARR z siedzibą w Warszawie; 
 

 działka 3/25 obręb Braniewo – własność Spółka ELEWARR z siedzibą w Warszawie; 
 

 działka 3/6 obręb 0012 Braniewo – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Spółka  

ELEWARR z siedzibą w Warszawie 
 

2. Ogólne założenia w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wykonania 

kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym główne 

zakresy inwestycji obejmujące kompleksową rozbudowę i modernizacji obiektów magazynowych  

w Elewatorze Braniewo. 
 

2.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) będący przedmiotem zamówienia będzie obejmował wymagane 

opracowania architektoniczno-budowlane oraz opracowanie koncepcji projektowej, umożliwiających 

udzielenie przyszłego zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa 

i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”, tj. zwiększenia powierzchni 

magazynowej Elewatora Braniewo do 10000 ton pojemności magazynowej, poprzez budowę kosza 

przyjęciowego, budowę suszarni zbożowej, budowę tzw. zbiorników buforowych (metalowych silosów 

zbożowych), do składowania zbóż i rzepaku, na zabudowanej nieruchomości działki nr 4/2 obręb 0012 

Braniewo oraz na nieruchomości działki 3/25 obręb 0012 Braniewo. Dla wskazanych nieruchomości 

prowadzone są księgi wieczyste, odpowiednio: dla działki 4/2 obręb 0012 – księga wieczysta  

nr EL1B/00014341/3; dla działki 3/25 obręb 0012 Braniewo księga wieczysta EL1B/00036239/5, dla 

działki 3/6 obręb 0012 Braniewo księga wieczysta EL1B/0016949/9. 
 

a) Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy jest pierwszym etapem planowanej inwestycji  

(I etap inwestycji), który będzie umożliwiał realizację planowanej inwestycji w zakresie rozbudowy  

i modernizacji Elewatora w Braniewo w następującej formule: 
 

 -  II etap inwestycji – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 wykonanie przedmiaru robót (kosztorys inwestorski); 
 

 - III etap inwestycji – wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 
 

b) Zastrzeżenie: wyżej wymieniony II i III etap planowanej inwestycji nie jest przedmiotem niniejszego 

zamówienie i będą realizowane w odrębnej procedurze przetargowej i odrębnym zamówieniu. 
 

  Uproszczony plan poglądowy lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 

 Szczegółowy zakres założeń koncepcji techniczno-technologicznej na rozbudowę i modernizację 

Elewatora Braniewo został sporządzony przez Zamawiającego i stanowi załącznik nr 2 do  

niniejszej SIWZ. 
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2.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia, (wymagana dokumentacja) będzie 

wykonany  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 

2.3 Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia, poza wymaganymi 

ustawowo: opracowaniami, wymaganiami technicznymi, ekonomicznymi, architektonicznymi, 

materiałowymi i funkcjonalnymi, będzie obejmował wykonanie wstępnej dokumentacji projektowej 

oraz wstępnej dokumentacji kosztorysowej, które to dokumenty wraz z samym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym będą umożliwiały uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie modernizacji  

i rozbudowy Elewatora Braniewo (tj. zwiększenia powierzchni magazynowej Elewatora do 10000 ton 

pojemności magazynowej), a także będą stanowiły podstawę do wykonania docelowego projektu 

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, do wykonania projektu wykonawczego, do wykonania 

przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, do wykonania informacji bioz 

wraz z kosztorysem ofertowym na wykonanie przedmiotowej inwestycji. 
 

 

 Zastrzeżenie: 

- wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiar robót (kosztorysu 

 inwestorskiego- kosztorysu ofertowego), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

 informacji bioz (nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, i będzie zrealizowane przez 

 Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym, na podstawie Programu Funkcjonalno-

 Użytkowego będącego przedmiotem zamówienia. 

 

2.3.1 Wymaganym jest, aby Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia na 

wykonanie modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo (do 10.000 ton pojemności magazynowej), 

zawierał wszystkie wymagane uzgodnienia i warunki wykonania przedmiotowej inwestycji w zakresie: 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, wszystkie inne wymagane prawem budowlany. 
 

 Uzyskanie uzgodnień i warunków wykonania przedmiotowej inwestycji w zakresie: ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska, wszystkie inne wymagane prawem budowlanym, są 

przedmiotem zamówienia i leżą po stronie Wykonawcy. 
 

a) Szczegółowe postanowienie dotyczące uzyskania uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony środowiska oraz wszystkich innych wymaganych prawem budowlanym, a niezbędnych do 

uzyskania uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy: 
 

- złożenie wniosku do danego urzędu (zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową), a dotyczącego 

uzyskania wymaganych uzgodnień w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,  

w tym wniosków w zakresie wszystkich innych uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzji  

o warunkach zabudowy, jak również niewymaganych prawem budowlanym, leży po stronie 

Wykonawcy; 
 

- prowadzenie wszelkiej korespondencji z danym urzędem, w zakresie podanym w punkcie powyżej 

leży po stronie Wykonawcy; 
 

b) Zamawiający, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania przed Organami 

administracji samorządowej, Organami administracji państwowej, innych urzędów, w zakresie 

obejmującym dokonania stosownych uzgodnień, celem uzyskania decyzji administracyjnych 

obejmującej przedmiot umowy - wskazanych w punkcie II ust. 2 pkt.2.3.1 litera a) niniejszej SIWZ. 
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2.3.2 Wymaganym jest – zgodnie punktem I, ust. 1., pkt. 1.1, aby Programu Funkcjonalno- Użytkowego na 

wykonanie przedmiotowej inwestycji, umożliwił uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie 

modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo (do 10 000 ton pojemności magazynowej); 
 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji  

o warunkach zabudowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji są przedmiotem zamówienia i leżą po 

stronie Wykonawcy. 

 

a) Szczegółowe postanowienie dotyczące uzyskania uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie 

przedmiotowej inwestycji: 
 

- złożenie wniosków do danego urzędu (zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową), a dotyczącego 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji  

o warunkach zabudowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji, leży po stronie Wykonawcy; 
 

- prowadzenie wszelkiej korespondencji z danym urzędem, w zakresie podanym w punkcie powyżej 

leży po stronie Wykonawcy 

 

b) Zamawiający, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania przed Organami 

administracji samorządowej, Organami administracji państwowej, innych urzędów, w zakresie 

obejmującym złożenie stosownych wniosków celem uzyskania, decyzji administracyjnych obejmującej 

przedmiot umowy - wskazanych w punkcie II ust. 2 pkt.2.3.2 litera a) niniejszej SIWZ. 

 

2.3.3 Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji, będzie zawierał wytyczne 

projektowe do wykonania II i III etapu przedmiotowej inwestycji tj. do sporządzenia projektu 

budowlanego na wykonanie modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo (do 10 000 ton pojemności 

magazynowej), celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.  

 

2.3.4 Wymaganym będzie, aby Program Funkcjonalno- Użytkowy na wykonanie przedmiotowej inwestycji, 

zawierał wstępny kosztorys inwestorski na wykonanie modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo 

  (do 10 000 ton pojemności magazynowej wraz z kosztami wykonania projektu budowlanego; 
 

a) Wstępny kosztorys inwestorski będący przedmiotem zamówienia na wykonanie przedmiotowej 

inwestycji, będzie stanowił podstawę do sporządzenia odrębnego dokumentu biznesplanu w celu 

zaplanowania struktury finansowania na wykonanie II i III etapu przedmiotowej inwestycji,  

tj. w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

Braniewo. 
 

b) Zastrzeżenie: Wykonanie biznesplanu dla przedmiotowej inwestycji nie jest przedmiotem niniejszego 

zakresu prac i będzie wykonane przez Zamawiającego w odrębnej procedurze. 

 
3. Wymagania szczegółowe w zakresie opracowania dokumentacji pn.: „Program Funkcjonalno-Użytkowy 

dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora Braniewo. 
 

3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia winien być sporządzony zgodnie  

z wytycznymi i treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 

3.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia winien zawierać ustawowe 

wymagania – zgodnie z treścią punktu powyżej, w tym: 
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 a) opracowanie wstępnego kosztorysu inwestorskiego, obejmującego wykonanie kompleksowej 

 dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych i montażowych w zakresie rozbudowy  

 i modernizacji Elewatora Braniewo, będą opracowane w oparciu o wytyczne zawarte 

 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

 i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

 oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389,  z późn. zm.) -  z uwzględnieniem w punktu II ust. 4 SIWZ. 
 

 b) opracowanie wstępnego kosztorysu inwestorskiego, obejmującego kompleksowe wykonanie prac 

 budowlanych i prac montażowych w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo, będą 

 opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

 planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

 określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389,  z póżn. zm); 
 

 c)  opracowanie wizualizacji koncepcji architektoniczno- projektowej w zakresie rozbudowy  

 i modernizacji  Elewatora Braniewo, w formie graficznej i w formie 3D - z uwzględnieniem w punktu 

 II ust. 4 SIWZ. 

  Wizualizacja planowanej inwestycji będzie zawierała: widok przestrzenny posadowienia głównych 

 elementów rozbudowy Elewatora Braniewo (nowy kosz przyjęciowo- załadunkowy, suszarnię zbożową 

 wraz z zasilającą ją baterią zbiorników na gaz LPG i zbiornikami buforowymi, nowe metalowe silosy 

 zbożowe do składowania zbóż i rzepaku), wizualizacja z czterech stron, nowe budowle 

 wkomponowane w istniejące otoczenie Elewatora Braniewo. 

 

4 Zakres przedmiotowy zamówienia w zakresie wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

wykonania rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 
 

 a) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu (do siedziby Zamawiającego- adres: Oddział Spółki 

 ELEWARR w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork) Program Funkcjonalno–Użytkowy  

 w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej oraz wizualizację inwestycji  

 w zakresie rozbudowy Elewatora w Braniewie na płycie CD (w formacie plików: pdf lub jpg)  

 oraz w wersji papierowej w formacie A3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
  

 b) Wykonawca sporządzi wstępny kosztorys inwestorski będący przedmiotem zamówienia  

 w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz dodatkowo wstępny kosztorys inwestorski na płycie CD  

 w wersji edytowalnej oraz w wersji tzw. PDF (w formacie plików: pdf lub jpg i w wersji edytowalnej) 

 oraz w wersji papierowej w formacie A4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 

 c) Do Programu Funkcjonalno–Użytkowego będącego przedmiotem zamówienia będzie dołączone

 wymagane oświadczenie, że: 
 

- opracowany i dostarczony Zamawiającemu Program Funkcjonalno- Użytkowy jest wykonany 

zgodnie z umową na wykonanie przedmiotowego zamówienia; 

-  opracowany i dostarczony Zamawiającemu PFU jest zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w tym zakresie,  

-  opracowany i dostarczony Zamawiającemu PFU jest zgodny z zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, 

- opracowany i dostarczony Zamawiającemu PFU będzie kompleksowy, sporządzony jest w stanie 

zupełnym ze względu na cel realizacji przedmiotu zamówienia oznaczony w umowie i nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. 
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 d) Do Programu Funkcjonalno– Użytkowego będącego przedmiotem zamówienia będzie dołączone

 również wymagane oświadczenie, że: 
 

-  Wykonawca przenosi prawa autorskie majątkowe do opracowanego i dostarczonego Zamawiającemu 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego przedmiotem zamówienia, na wszystkich zakresach 

wykorzystania i eksploatacji z chwilą przekazania go Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem 

odbioru przedmiotu zamówienia; 
 

- Wyżej wymienione prawa autorskie majątkowe Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego do 

przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich znanych w chwili ich 

nabycia przez Zamawiającego  polach eksploatacji, w tym w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, 

wprowadzania zmian, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, wykonywania autorskich 

praw zależnych oraz powielania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką bez 

jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub czasowych z wyłączeniem prawa do najmu, dzierżawy, 

wprowadzania do obrotu. 
 

-  Wykonawca udzieli Zamawiającemu zezwolenia na powielanie Program Funkcjonalno-Użytkowego 

będącego przedmiotem do celów realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pn.: 

„Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”. 

     (szczegółowe warunki – w zakresie praw autorskich zawiera draft umowy załącznik nr 6 do SIWZ). 
 

5. W celu ujednolicenia nazewnictwa, terminów oraz w celu standaryzacji pozycji stosowanych przez 

Wykonawcę przy opracowaniu i sporządzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego 

przedmiotem zamówienia wprowadza się jednolity system klasyfikacji w zakresie niniejszego zamówienia, 

zgodny z kodem Słownika Zamówień kod (CPV): 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, 

inżynierskie i kontrolne. 
 

 Zastrzeżenie:  

 W związku z zastosowaniem kodu (CPV) w niniejszym postępowaniu – dla ujednolicenia systemu 

klasyfikacji podanego w punkcie powyżej, Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie przetargowe 

prowadzone jest jedynie w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług i Robót 

Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o. 
 

 Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, nie podlega obowiązkowi stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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.   

  

III. Zakres prac dla Wykonawcy – obejmujący cały zakres zamówienia 
 

1. W realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca, zastosuje następujący tryb postępowania; 
 

1.1 Wykonawca opracuje wstępną koncepcję Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem 

zamówienia – z uwzględnieniem treści punktu II niniejszej SIWZ oraz z uwzględnieniem uproszczonego 

planu poglądowego lokalizacji inwestycji (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i z uwzględnieniem 

szczegółowych założeń koncepcji techniczno-technologicznej na rozbudowę i modernizację Elewatora 

Braniewo, opracowanych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). 

 Wstępna koncepcja Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego przedmiotem, będzie wymagała 

pisemnego uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. 
 

1.2 Wykonawca uzyska we własnym zakresie (w celu wykonania przedmiotu zamówienia) wszystkie 

wymagane uzgodnienia w zakresie wymagań środowiskowych i p.poż – uwzględniając treść punktu II.  

ust. 2. pkt. 2.3.1 i pkt. 2.3.2 SIWZ. 
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1.3 Wykonawca przed wykonaniem wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego 

przedmiotem zamówienia przedstawi Zamawiającemu, na podstawie oceny stanu faktycznego oraz 

obowiązujących przepisów informację o wymaganych dokumentach formalno-prawnych. 
 

1.4 Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy Zamawiającym przy realizacji II etapu planowanego 

przedsięwzięcia tj. do udzielenia dodatkowych wyjaśnień przy sporządzeniu SIWZ na wykonanie 

dokumentacji projektowej w ramach realizacji II etap zadania inwestycyjnego - pn.: „Wykonanie projektu 

budowlanego na rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych Elewatora Braniewo” 

 – z uwzględnieniem punktu w punktu VI ust. 3 SIWZ. 
 

1.5 Cena oferty za wykonanie przedmiotowego zamówienia – wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, będzie ceną ryczałtową.  
 

 W cenie ofertowej Wykonawca ujmie wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

w tym: koszt dojazdów, badań, pozyskania niezbędnych dokumentów oraz wszelkie inne przewidywane 

koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

 Zastrzeżenie:  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w toku realizacji wymaganej wizji lokalnej w Elewatorze Braniewo, 

posiadaną dokumentację geodezyjną i techniczną: 
 

 1) posiadane dokumenty geodezyjne, w tym: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, aktualny 

 wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków; 
 

 2) posiadane badania geotechniczne – opinię geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunków 

 wykonania posadowienia urządzeń i budowli objętych przedmiotem zamówienia; 
 

 3) posiadaną dokumentację techniczną - powykonawczą w zakresie wykonania odwodnienia magazynu  

 nr 1 w Elewatorze Braniewo oraz inwentaryzację geodezyjną w tym zakresie. 
  

 Dokumenty wymienione wyżej są dostępne w Elewatorze Braniewo i będą przekazane Oferentom, którzy 

będą uczestniczyć w wymaganej wizji lokalne, będącej warunkiem uczestnictwa w przedmiotowym 

przetargu – zgodnie z punktem IV ust.6 niniejszej SIWZ. 
 

1.6 Wykonawca w Programie Użytkowo-Funkcjonalnym będącym przedmiotem zamówienia musi 

uwzględniać wykonanie prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącymi kablami 

energetycznymi, sieciami wodociągowymi; 
 

1.7 Program Użytkowo-Funkcjonalny będący przedmiotem zamówienia będzie zawierał wymagane opinie, 

sprawdzenia, uzgodnienia wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, 

rzeczoznawcami p.poż, sanit.-hig., bhp i inne uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i decyzji o warunkach zabudowy 
 

Zakres prac Wykonawcy ujęty w tym punkcie uzupełnia treść punktu II - Przedmiot zamówienia 
 

IV. Wymagania dla Wykonawcy 
 

1.  Wymaganym jest, aby Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia, posiadał uprawnienia do 

wykonywania działalności i czynności, umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia oraz posiadał 

wiedzę, doświadczenie i dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, w tym osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 Potwierdzeniem spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym przez 

Wykonawcę jest posiadanie (przez osoby opracowujące Program Funkcjonalno-Użytkowy będący 

przedmiotem zamówienia) posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania 

i kosztorysowania - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie  

z odpowiednimi przepisami krajowymi tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest monitorować aktualne 

zmiany przepisów obowiązujących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

3 Przedmiot zamówienia Wykonawca wykonana i przekaże w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Dokumentacja PFU i wstępny kosztorys inwestorski powinien zawierać oświadczenie 

projektantów potwierdzające jej kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
 

4. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał 

zamówienie o podobnym lub zbliżonym zakresie zamówienia. 
 

5. Wykonawca udzieli gwarancji na Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem zamówienia 

będący przedmiotem zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - 

potwierdzonego protokołem odbioru zamówienia.  

 W każdym czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zauważonych 

i wskazanych przez Zamawiającego wad i braków.  
 

6. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu 

zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Braniewo, celem szczegółowego zapoznania się  

z charakterystycznymi parametrami dotyczącymi wykonania planowanej inwestycji w zakresie rozbudowy 

i modernizacji Elewatora Braniewo, w tym z zakresem wszystkich robót montażowych  

i budowlanych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego uszczegółowienia 

wymiarowania oraz do prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - Przedmiot zamówienia 

 

V. Zakres wymagań dla Zamawiającego 
 

1. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą. 

2. Dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego następujących dokumentów: 

a)  mapy zasadniczej do celów informacyjnych 1:1000 lub 1:500 - 3 egzemplarze.; w celu wykonania przez 

Wykonawcę uproszczonego projektu wykonania inwestycji (wizualizacja usytuowania urządzeń  

i budowli objętych przedmiotową inwestycją) i oznaczenie ich na mapie zasadniczej 

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków działek, na której będzie realizowana inwestycja będąca 

przedmiotem zamówienia; 

c) mapę do celów projektowych,  

 

 

VI. Dane wyjściowe, które będą stanowiły podstawę do opracowania Programu Funkcjonalno–

Użytkowego oraz wytyczne i wymagania dotyczące funkcji, parametrów programu i przewidywane 

prace budowlane i montażowe oraz technologii wykonania rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych Elewatora Braniewo. 
 

1. Zasadniczym punktem odniesienia dla danych wyjściowych PFU będącego przedmiotem zamówienia 

będzie zakres założeń koncepcji techniczno-technologicznej (punkt VI ust. 3 i 4 SIWZ) na rozbudowę  

i modernizację Elewatora Braniewo oraz uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym w toku realizacji wizji 

lokalnej w Elewatorze Braniewo. W zakresie branży architektonicznej, budowlanej i drogowej, należy 

wykorzystać posiadaną przez Zamawiającego opinię geotechniczną dla wykonania rozbudowy  

i modernizacji Elewatora Braniewo. 
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2. W zakresie branży sanitarnej, należy wykorzystać posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 

techniczną powykonawczą w zakresie wykonania odwodnienia magazynu nr 1 w Elewatorze Braniewo oraz 

inwentaryzację geodezyjną w tym zakresie. 

 Należy przy tym wykorzystać istniejącą sieć instalacji odwadniającej – sieci burzowej i wodociągowej. 

 W przypadku braku możliwości lub braku sieci odprowadzenia wody opadowej dla nowo budowanych 

budowli i urządzeń, należy opracować ich odwodnienie zgodnie z warunkami i na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

 

3.   Zakres techniczny inwestycji dla rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora 

Braniewo – dane wyjściowe w zakresie założeń projektowych, dla realizacji planowanego II etapu 

przedsięwzięcia. 
 

 Uwaga: II etap planowanej inwestycji nie jest przedmiotem niniejszego zamówienie i będzie realizowany 

w odrębnej procedurze przetargowej i odrębnym zamówieniu; 

 -  podane dane wyjściowe w punktach poniżej mają na celu jedynie sporządzenie wstępnego kosztorysu 

 na wykonanie II etapu rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora Braniewo – 

 wskazanego w punkcie II. ust. 2 pkt. 2.1 a) i litera b) SIWZ. 
 

3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego, projektu wykonawczego w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

3.2 Wykonanie, przedmiaru robót, w tym: kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego, celem 

opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia - specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót oraz informacji bioz, w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych Elewatora 
 

 

4.  Poszczególne zakresy techniczne rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora 

Braniewo - dane wyjściowe dla realizacji planowanego III etapu przedsięwzięcia 

 

 Uwaga: III etap planowanej inwestycji nie jest przedmiotem niniejszego zamówienie i będzie realizowany 

w odrębnej procedurze przetargowej i odrębnym zamówieniu. 

 -  podane dane wyjściowe w punktach poniżej mają na celu jedynie sporządzenie wstępnego kosztorysu 

 na wykonanie III etapu rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych Elewatora Braniewo 

 wskazanego w punkcie II. ust. 2 pkt. 2.1 litera a) i litera b) SIWZ. 
 

 a) budowa i montaż nowego zadaszonego kosza przyjęciowo-załadunkowego (wydajność wszystkich 

 urządzeń technologicznych – ciągów transportowych do 100 ton/h) wraz z wykonaniem aspiracji kosza 

 (system odpylenia) oraz samochodową wywrotnicą belkową - działka 4/2 obręb 0012 Braniewo – 

 działka 3/25 obręb 0012 Braniewo; 
 

 b) budowa nowych metalowych lejowych silosów zbożowych, tzw. buforowych do obsługi nowej suszarni 

 zbożowej; 2 sztuki silosów metalowych o łącznej pojemności ok. 700 ton (w tym: 2 silosy metalowe  

 o pojemności każdy-300/350 ton) - działka 4/2 obręb 0012 Braniewo; 
 

 c) budowa nowej baterii metalowych zbiorników lejowych / lub silosów płaskodennych z wybierakami 

 (ulokowanych wzdłuż ściany bocznej magazynu nr 1 – działka 4/2 obręb 0012 Braniewo)  

 - przeznaczonych do składowania zbóż i rzepaku, o łącznej pojemność nowej baterii silosów 

 wynoszącej około: 5300 ton, jednakże o takiej  pojemności, aby łączna pojemność magazynowa 

 Elewatora Braniewo po wykonaniu rozbudowy i modernizacji wynosiła 10000 ton (słownie: 

 dziesięć tysięcy ton pojemności magazynowej) z możliwością dalszej rozbudowy w zakresie 

 zwiększenia pojemności magazynowej Elewatora Braniewo 
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  - ilość metalowych silosów zbożowych do składowania zbóż i rzepaku, będzie określona i uzgodniona 

 przed wykonaniem wstępnego PFU będącego przedmiotem zamówienia, w zależności od przyjętych 

 parametrów / wymiarowania silosów, po uwzględnieniu dostępnej i możliwej do wykorzystania 

 powierzchni nieruchomości w Elewatorze Braniewo. 
  

 d) montaż nowych urządzeń technologicznych w magazynie nr 1 - o wydajności docelowej min. 100 

 ton/godz., w tym: 
 

-   wykonanie nowej instalacji elektrycznej w aktualnie użytkowanym magazynie nr 1 oraz wykonanie 

nowej instalacji elektrycznej dla nowo montowanych budowli i urządzeń technologicznych, montaż 

nowej czyszczalni zbożowej; 
 

- montaż wagi przesypowej w ciągu technologicznym magazynu nr 1 i nowo budowanej suszarni 

zbożowej; 
 

-  montaż systemu pomiaru temperatur zbóż w komorach betonowych istniejącego magazynu nr 1  

i systemu pomiaru temperatur w nowo budowanych silosach buforowych i silosach w nowej baterii 

silosów płaskodennych / lub lejowych (działające w sposób zintegrowany); 
 

e) budowa i montaż nowej suszarni zbożowej (o wydajności 15 -30 ton/ h -zasilanej gazem płynnym LPG) 

wraz z budową nowej instalacji zasilającej LPG, tj. zbiornikami na gaz propan - butan (w zależności od 

wymagań ppoż, przyjęcie optymalnego rozwiązania w zakresie budowy zbiorników naziemnych czy też 

podziemnych); 
 

f) wykonanie wymiany urządzeń technologicznych w ciągu technologicznym magazynu nr 1 

zamontowanych na nowej drodze technologicznej do obsługi nowo montowanego kosza przyjęciowo-

załadunkowego oraz do wykonania montażu ciągów technologicznych do obsługi nowo montowanych 

silosów buforowych i metalowych lejowych / płaskodennych silosów magazynowych do składowania 

zbóż i rzepaku; 
 

g) wykonanie podwyższenia konstrukcji wiaty (zadaszenia) nad wagą samochodową w Elewatorze 

Braniewo i wydłużenie konstrukcji dachowej w celu zadaszenia całej powierzchni wagi samochodowej 

/działka 3/6 obręb 0012 Braniewo/, w tym: 
 

-  wykonanie modernizacji konstrukcji zadaszenia poprzez jej podniesienie i jednoczesne wydłużenie 

zadaszenia w taki sposób, aby zadaszenie obejmowało również część wagi od strony zjazdu z wagi 

samochodowej wraz z wykonaniem orynnowania wiaty; 
 

- wykonanie nowej konstrukcji pomostu do sterowania automatyczną sondą do pobierania prób (typu 

Rakoraf); 
 

h) wykonanie budowy nowych dróg do przejazdu środków transportu kołowego (w tym: wykonanie drogi 

przejazdowej w miejscu zdemontowanego magazynu płaskiego); 
 

i) planowany zakres przedmiotowy zadania inwestycyjnego na wykonanie rozbudowy i modernizacji 

obiektów magazynowych Elewatora Braniewo, obejmuje również: 

- rozbiórka i demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń technologicznych w magazynie nr 1  

– działka 4/2 obręb 0012 Braniewo; 

- rozbiórka i demontaż istniejącego (nieużytkowanego magazynu płaskiego) – działka 4/2 obręb 0012 

Braniewo; 

-  rozbiórka i demontaż aktualnie użytkowanego kosza przyjęciowego (przy magazynie nr 1) do obsługi 

tj. wysypu przyczep rolniczych; 
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VII.  Informacje dotyczące ofert 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków. 

Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych – w zakresie całego przedmiotu zamówienia, 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. 
 

1.1 Wymagane jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowanymi 

zakresami przedmiotowymi zamówienia: 

a) wymaganym jest, aby Oferent podał cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia; 
 

1.2 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 firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen. 

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury publicznego otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już 

dodatkowych informacji w zakresie złożonych ofert. 
 

2.1 Komisyjnego otwarcia ofert dokona, Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału Spółki ELEWARR  

w Malborku. 

2.2 W obecności przedstawicieli Oferentów, zgodnie z treścią SIWZ Komisja dokona sprawdzenia złożonych 

ofert – sprawdzając, czy złożone oferty (koperty) nie zostały naruszone. 

2.3 Z komisyjnego otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół, 

2.4 Po dokonaniu komisyjnego otwarcia ofert dalszą procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty 

przeprowadzi Komisja Przetargowa – powołana przez Dyrektora Oddziału Spółki ELEWARR. 

2.5 Komisja Przetargowa dokona analizy złożonych ofert, pod względem formalnym (zgodność złożonych 

ofert z wymaganiami SIWZ) oraz pod względem merytorycznym. 
 

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, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 5 lat, 

d) wymogi stawiane wykonawcom: 

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

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

f) Jest Wykonawcą zamówienia na podstawie dokumentu, zgodnie z punktu VIII, ppkt 1, litera b) SIWZ 

g) Zapewnia okres gwarancji od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na 

 podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VIII, ppkt1, litera f) SIWZ. 
 

 

VIII. Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu 
 

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: 
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a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – z uwzględnieniem punktu I, ust. 4, niniejszej SIWZ. 

b) Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 

 SIWZ. 

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

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

d) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

e) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

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 realizacje 

przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację 

niniejszego przedmiotu zamówienia. 

f) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie  

z treścią punktu IV, ust. 5 niniejszej SIWZ. 

g) informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. 

h) wykaz wykonanych zamówień – w zakresie wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

w okresie ostatnich 5 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). 

i) dokumentu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

2. 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 

niejawną oferty. 
 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

IX.  Termin wykonania zamówienia 
 

1.   Termin realizacji całego zamówienia wyznacza się na dzień: 28.02.2022 r., z uwzględnieniem niżej 

podanych terminów wykonania poszczególnych zakresów zamówienia: 
 

a) Termin wykonaniu wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego 

 przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.06.2021 r. 
 

b) Termin wykonania i dostarczenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem 

 zamówienia wyznacza się do dnia 30.09.2021 r. 
 

c) Termin uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego 

 przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji do dnia  

 28.02.2022 r. 
 

2. Termin określony w punkcie wyżej może ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia stron, które 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem punktu IX, ust. 2, litera a), SIWZ. 
 

 a) Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji z przyczyn niezależnych od 

 Zamawiającego i Wykonawcy; 
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X. Termin związany z ofertą 

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 4 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 „Wykonanie PFU na rozbudowę i modernizację Elewatora Braniewo”, dokładnym adresem 

i telefonem Wykonawcy. 
 

 

XII.  Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r., o godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72. 
 

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen. 

 Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych 

informacji z czynności otwarcia ofert (dotyczy ofert konkurencyjnych) 
 

 

XIII.  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 % 
 

 a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty  
 

    a x 100 

    c = b 
 

  Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą. 

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

e) Oferta o najniższej wartości brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniająca wymogi 

SIWZ zostanie wybrana jako ofertą najkorzystniejsza.  

 

XIV. Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności 
 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych  wyżej 

kryterium oceny ofert 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. 
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      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. 

 (szczegółowe warunki zawarcia umowy, warunki płatności wynagrodzenia zawiera draft umowy  

stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 

 

XIV. Inne postanowienia. 
 

1. Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej. 

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

oferty. 

3.  Unieważnienie przetargu: 

3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia, zamknięcia lub odwołania przetargu, 

bez wyboru najkorzystniejszej oferty oraz bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. 

3.2 Zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wszelkich 

wymaganych zgód korporacyjnych Spółki ELEWARR. 

4. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług  

i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o. 

 Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, nie podlega obowiązkowi stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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.  

5. Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie 

przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 5  

 do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania 

wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).  
 

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

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 10.05.2021 r. - do godz. 15:00 
 

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72; 82 – 200 Malbork 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są: 

 Zbigniew Orwat– Kierownik Elewatora Braniewo / tel. 609 587 470 / e-mail: zorwat@elewarr.com.pl 

 Piotr Horbal – Magazynier Elewatora Braniewo / tel. 691 858 052 / e-mail:  braniewo@elewarr.com.pl 
 

 

XV. Załączniki 
 

1) Załącznik nr 1 – Uproszczony plan poglądowy lokalizacji inwestycji, tj. opis sytuacyjny nieruchomości, na 

której będzie realizowane zamówienie. 

        Zastrzeżenie: Opis sytuacyjny Rozbudowa Elewatora Braniewo - jest rysunkiem jedynie poglądowym 

(w zakresie rozmieszczenia nowo montowanych budowli nie może służyć do wymiarowania); 

2) Załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres założeń koncepcji techniczno-technologicznej na rozbudowę  

i modernizację Elewatora Braniewo; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych; 

4) Załącznik nr 4 -Formularz ofertowy; 

5) Załącznik nr 5- Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o.,  

    dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO); 

6) Załącznik nr 6- Draft umowy. 
 

 

 

 Opracował: Zbigniew Orwat 
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