
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA WYKONANIE INSTALACJI NAWIEWOWEJ   

W MAGAZYNIE ZBOŻOWYM W BIELSKU PODLASKIM. 

 

 
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, fax.: 243675262, e-
mail: proboszczewice@elewarr.com.pl, strona internetowa: www.elewarr.pl 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na bazie istniejącej instalacji oraz wykonanie (po 
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego) instalacji nawiewowej dla 10 szt. metalowych 
zbiorników zbożowych o pojemności 600 ton typu „gwiazdka” oraz wykonanie w istniejącej instalacji  -
przedłużenia ciągu nawiewowego o średnicy 30 cm o 18 mb. i wstawienie 3 szt. przepustnic w 
magazynie zbożowym w Bielsku Podlaskim. 
 Projektując należy uwzględnić następujące elementy instalacji: 
- rury główne (doprowadzające - istniejące): 4 sztuki o średnicy 56 cm i grubości 3 mm (do 8 szt. 
zbiorników) i 1 sztuka średnicy 40 cm i grubości 3 mm (do 2 szt. zbiorników) z blachy stalowej czarnej, 
- każda linia doprowadzająca do zbiornika powinna być o średnicy 30 cm i grubości 3 mm, wyposażona 
w trójnik i przepustnicę sterowaną ręcznie,  
- elementy nawiewnika z blachy stalowej o grubości min. 4 mm tworzące „krzyżak” w leju zbiornika (lub 
inne rozwiązanie spełniające zadanie nawiewu), podbudowane profilem stalowym dwuteowym min. 220 
mm, podparty na każdym ramieniu profilem zamkniętym grubościennym o średnicy 100 mm, z 
umiejscowionym poniżej wlotem powietrza, 
- rura do przedłużenia istniejącego ciągu nawiewowego o średnicy 30 cm i grubości 3 mm wraz z 3 
sztukami trójników i przepustnic sterowanych ręcznie – wbudowane w istniejącą instalację, 
- wszystkie elementy instalacji malowane farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze szarym. 
Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie: 

1. Zaprojektowania instalacji nawiewowej.  
2. Dostawę i wykonanie w/w instalacji w elewatorze w Bielsku Podlaskim. 

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. Na wykonane prace oraz urządzenie dostawca udzieli min. 3-letniej gwarancji. 
Uwaga ! 
– przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
- prace montażowe prowadzone będą w obszarach zagrożonych wybuchem – wnętrze 
zbiorników zbożowych. 
3. Miejsce i termin realizacji: 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Bielsku Podlaskim przy ul. 
Kleszczelowskiej 84A. 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. Szczegółowy 
harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy. 
4. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, 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 oraz dysponują potencjałem technicznym, a także 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie określonym w niniejszej specyfikacji, 

 akceptują wszystkie warunki niniejszej specyfikacji. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. 
 
5. Wymagane od oferenta 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, 

 zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

 umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

 oświadczenie, o którym mowa w pkt.4. 
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 
 
6. Wymagania dotyczące oferty: 



Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz sporządzona na formularzu 
ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 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. Do oferty należy dołączyć projekt, o którym mowa w punkcie 2. 
7. Sposób i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub  osobiście w siedzibie Magazynu Spółki w Bielsku 
Podlaskim, ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na wykonanie instalacji nawiewowej w 
magazynie Bielsk Podlaski, nie otwierać przed: 21.02.2022 r godz. 12:15”. Na kopercie poza dopiskiem 
j.w. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2022r. godz. 
12.00 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2022 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Magazynu Spółki w Bielsku 
Podlaskim, ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski. 
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 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129), a uczestnikom postępowania nie przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie. 
10. Termin związania ofertą: 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  
Informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Wojciech Jakubowski, tel. 691 958 300, 
 e-mail: bielskpodlaski@elewarr.com.pl  


