
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA REMONT DACHU KOMÓR FI 6  
W ELEWATORZE ZBOŻOWYM W WĄBRZEŹNIE. 

 
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.com.pl 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu siedmiu komór zbożowych papą termozgrzewalną o 
powierzchni około 210 m2 w Elewatorze Wąbrzeźno ul. W. Kętrzyńskiego 121; 87-200 Wąbrzeźno. 
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 
- Rozebranie istniejących obróbek blacharskich 
- Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego remontowanych komór 
- oczyszczenie dachu z luźno przylegających resztek pokrycia dachowego 
- zagruntowanie roztworem gruntującym 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor uzgodniony z   
  zamawiającym). Obróbki blacharskie wykonane metodą na rąbek. 
- krycie papą podkładową termozgrzewalną grubości min 4mm 
- krycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, do pokryć wielowarstwowych o parametrach: 

  Grubość papy min : 5,2 mm 

 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze min : + 1000C 

 Giętkość w niskiej temperaturze min : -250C 

 Rodzaj osnowy : włóknina poliestrowa 

 Gwarancja producenta na produkt min 20 lat 
Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
3. Wymagania dla wykonawcy 
a) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz 
narzędzi. 
b) Zakup kompleksowy, dostarczenie i montaż materiałów objętych przedmiotem zamówienia. 
c) Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy 
jakościowe: 
- były fabrycznie nowe, 
- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, 
- bez wcześniejszej eksploatacji. 
d) Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z poszczególnymi 
zakresami przedmiotu zamówienia (utylizacja powstałego odpadu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami). 
Wykonanie prac obejmujących przedmiot zamówienia musi nastąpić z zachowaniem staranności, 
jednocześnie przy zachowaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
bezpieczeństwa pracy na wysokości. 
4. Miejsce i termin realizacji: 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Wąbrzeźnie ul. W. Kętrzyńskiego 
121; 87-200 Wąbrzeźno. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 czerwca  
2022r.  
5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, 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, 
- posiadają potencjał i zaplecze techniczne zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- akceptują wszystkie warunki przedstawione w niniejszej specyfikacji. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWIZ 
6. Wymagania 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, 
- aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające nie zaleganie w płaceniu 
   podatków, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert, 
- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające  
   nie zaleganie w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 6  
   tygodni przed upływem terminu składania ofert, 

http://www.elewarr.com.pl/


- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, 
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
  odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
- oświadczenie o udzieleniu minimum 5 letniej gwarancji jakości na wykonane prace, 
- pisemne potwierdzenie przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu realizacji 
  zamówienia podpisane przez zamawiającego, 
- wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane zaparafowane przez osoby uprawnione do 
  reprezentacji oferenta.  
- karta charakterystyki oferowanego pokrycia dachowego.  
Wszystkie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez oferenta z zachowaniem sposobu reprezentacji. 
7. Wymagania dotyczące oferty: 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do SWIZ i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWIZ.  Musi być 
czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. 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. Nie dopuszcza się w niniejszym przetargu możliwości składania ofert częściowych, tzn. 
oferujących realizacje jedynie części przedmiotu zamówienia oraz składania więcej niż jednej oferty 
przez jednego oferenta. Oferty takie nie będą rozpatrywane. 
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. Oferent może złożyć tylko jedną 
ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na pokrycie papą 
termozgrzewalną dachu komór fi 6 nie otwierać przed: 01.04.2022r. godz. 10:00”.  Na kopercie poza 
dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. Termin składania ofert upływa dnia 
31.03.2022r. do godz. 15.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.04.2022r. o godzinie 10:00 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. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 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. 
11. Termin związania ofertą: 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Robert Polcyn tel.: 691958043, 

e-mail rpolcyn@elewarr.com.pl 


