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NR: 7/Br-I/IV/2022 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

- tryb przetargowy 

I. Zamawiający: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa  

Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowej 

rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia 

dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton pojemności magazynowej i podniesienia stanu 

technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny”. 
 

Informacje ogólne: 
 

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 przetargowym 

na wykonanie dokumentacji projektowej projektowo – kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę 

wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego kompleksowej  rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej  

do 10000 ton pojemności magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom 

technologiczny”. 
 

Tryb: przetargowy.   
                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Lokalizacja zamówienia: Elewator Braniewo, ul. Stefczyka 2, 14-500 Braniewo. 
 

3. Dokładny adres do korespondencji:  

 ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73. 

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

- Adres e-mail: braniewo@elewarr.com.pl    zorwat@elewarr.com.pl  

 Kierownik Elewatora Braniewo - Zbigniew Orwat - Telefon: 609 587 470. 

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

organizacyjna nieposiadająca 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. 

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. 

 

 II Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, na wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych 

Elewatora Braniewo” – tj. w zakresie kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych  

w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton pojemności 

magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny. 
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1.1 Lokalizacja inwestycji w zakresie wykonania i rozbudowy obiektów magazynowych Elewatora Braniewo. 

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

 

1.2 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 

 

1.3 Założenia projektowe przedmiotowego zamówienia. 
 

 Główne założenia projektowe obejmuję dwa zasadnicze zakresy niniejszego zamówienia – odrębne  

w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki wniosku o wydanie pozwolenia 

wykonanie budowy nowych budowli i urządzeń oraz odrębne w odniesieniu do modernizacji aktualnie 

użytkowanych obiektów magazynowych (tj. wymianę urządzeń technologicznych i montaż nowych 

urządzeń, w tym: 

 

a) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na 

wykonanie rozbudowy Elewator Braniewo tj. wykonanie budowy nowych budowli i urządzeń  

– zgodnie zakresami technicznymi inwestycji podanymi w punkcie II, ust. 1, pkt. 1.3.2 niniejszej 

SIWZ, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. 

 

b)  dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie modernizacji aktualnie użytkowanych obiektów 

magazynowych tj. wymianę urządzeń technologicznych i montaż nowych urządzeń w magazynie nr 1 

– zgodnie zakresami technicznymi inwestycji podanymi w punkcie II, ust. 1, pkt. 1.3.3 niniejszej 

SIWZ, na które nie jest wymagane jest pozwolenie na budowę. 

 

1.3.1 Podstawą założeń projektowych przedmiotowej jest niżej podana dokumentacji projektowa uzyskana 

 przez Zamawiającego: 
 

a) dokumentacja wykonana przez Zamawiającego pn.: „Program Funkcjonalno- Użytkowy (PF-U)  

z dnia: 29.11.2021 r. / nr ewidencyjny: 21-035 PL EB, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”  
 

b) Decyzji z dnia 30.12.2021 r., znak sprawy: WGN.6220.8.3.2021.NJ o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podziemnej 

instalacji gazu LPG, wraz z przyłączem do zasilania suszarni zboża na działce o nr ew. 4/2 obręb 0012 

Braniewo, przy ul. Stefczyka 2”, powiat braniewski, bez konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

c) Decyzji nr 03/22 z dnia 24.01.2022 r. (znak sprawy: WGN.6730.65.021.NSz) o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przy budynku istniejącego elewatora 

obiektów magazynowych tj. budowa silosów buforowych (2 szt.) silosów magazynowych lejowych  

(8 szt.), suszarni kontenerowej i czyszczalni, rozbudowa wiaty nad wagą samochodową, budowa kosza 

przyjęciowego z budynkiem hali wraz z niezbędnymi urządzeniami transportowymi i infrastrukturą 

techniczną na działkach o nr ewid. 3/6, 3/35, 4/2 obręb 12 położonej przy ulicy Stefczyka w Braniewie. 

 

d) Decyzji (znak sprawy: WGN.6730.3.2022. NSz), o warunkach zabudowy dla terenu położonego  

w Braniewie przy ul. Stefczyka na działce geodezyjnej nr 3/6 i 4/2 obręb 12 na realizację inwestycji: 

budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu LPG na działce geodezyjnej nr 4/2 obręb 12  

oraz nadbudowa i rozbudowa wiaty stalowej nad wagą samochodową na działce geodezyjnej nr 3/6 

obręb 12. 
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1.3.2 Główne założenia projektowe do uwzględnienia w zakresie dokumentacji projektowej stanowiącej 

 załącznik do wymaganego pozwolenia na budowę, z wyszczególnieniem poszczególnych zakresów 

 rozbudowy i budowy nowych budowli Elewatora Braniewo – zgodnie z treścią punktu II, ust. 1, pkt. 1, 

 ppkt. 1.3 litera a) niniejszej SIWZ. 

 

a) zwiększenie powierzchni magazynowej Elewatora Braniewo do 10000 ton pojemności 

magazynowej, poprzez budowę baterii metalowych silosów lejowych magazynowych (8 szt.)  

o pojemności łącznej ≈ 6080 ton, poprzez budowę baterii metalowych silosów lejowych buforowych 

tzw. zbiorników buforowych do obsługi suszarni zbożowej (2 szt.) o pojemności łącznej ≈ 700 ton; 
 

b) budowa i montaż nowego zadaszonego kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz z wykonaniem 

wymaganych ciągów transportowych, wykonaniem aspiracji kosza (system odpylenia) oraz 

wykonaniem samochodowej wywrotnicy belkowej; 
 

c) budowa i montaż suszarni zbożowej przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania, 

zasilanej gazem płynnym LPG; 
 

d) wykonanie instalacji zasilającej LPG, tj. wykonanie przyłącza gazu LPG do suszarni zbożowej 

(budowa zbiorników podziemnych LPG); 
 

e) wykonanie instalacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnych, odwodnienia dla nowego budynku 

- kontenera sterowni; 
  

f) wykonanie wszystkich niezbędnych prac ziemnych, budowlanych, fundamentowych obejmujący 

wykonanie przedmiotowej inwestycji, 
 

g) wykonanie podwyższenia konstrukcji wiaty (zadaszenia) nad wagą samochodową i wydłużenia 

konstrukcji dachowej; 
 

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

Rakoraf); 
 

i) wykonanie demontażu / rozbiórki w zakresie: aktualnie użytkowanych urządzeń technologicznych w 

obrębie magazynu nr 1 i budowli (nieużytkowanego magazynu płaskiego, aktualnie użytkowanego 

kosza przyjęciowego wysypu przyczep rolniczych; 

 

1.3.3 Główne założenia projektowe do uwzględnienia w zakresie dokumentacji projektowej, które nie 

będą objęte pozwoleniem na budowę stanowiącej załącznik do wymaganego pozwolenia na 

budowę, z wyszczególnieniem poszczególnych zakresów modernizacji aktualnie użytkowanych 

obiektów magazynowych obejmującą wymianę urządzeń technologicznych i montaż nowych urządzeń 

w magazynie nr 1 Elewatora Braniewo – zgodnie z treścią punktu II, ust. 1, pkt. 1, ppkt. 1.3 litera b) 

niniejszej SIWZ. 
 

a) 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 zdalnego 

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 

magazynowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie nowego pomieszczeniem 

kontenerowego na sterownię; 
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b) montaż urządzeń transportowych do obsługi montowanych urządzeń technologicznych i obiektów 

budowlanych - w procesie technologicznym przedmiotowej inwestycji, 
  

c) wykonanie przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi 

obiektami i urządzeniami technologicznymi; 
 

d) wykonanie prac w zakresie odwodnienia nowych budowli i urządzeń technologicznych do istniejącej 

instalacji odwadniającej – dotyczy sieci wewnętrznej. 
 

e) wykonanie, uzupełnienie ogrodzenia posesji na odcinku zachodnim, w granicy działki 4/2 i 4/1,  

obręb 0012 Braniewo, w miejscu powstałym po wykonaniu rozbiórki magazynu płaskiego  

– w uzgodnieniu z wytycznymi dotyczącymi konstrukcji tego ogrodzenia z użytkownikiem działki 

sąsiedniej (dz. 4/1 obręb 0012 Braniewo); 
 

f) wykonanie zaprojektowanych dróg wewnętrznych; 
 

g) wykonanie miejsc parkingowych dla przedmiotowej inwestycji – w obrębie działki nr 3/6; 
 

h) wykonanie modernizacji istniejącej stacji transformatorowej obsługującej obiekty magazynowe 

Elewatora Braniewo – w oparciu o warunki przyłączeniowe operatora sieci energetycznej. 

 

1.4 Ogólny zakres zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: 

 

1.4.1  Wielobranżowy projekt koncepcyjny (WPK) obejmujący przedmiotową inwestycję w zakresie 

 rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w oparciu o założenia projektowe wynikające  

 z posiadanego przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane decyzje  

 o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.4.2 Wielobranżowy projekt budowlany (PB) z zagospodarowaniem terenu – tj. wykonanie kompletnej 

 dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmujący przedmiotową inwestycję, zgodnie  

 z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

 Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

 (Dziennik Ustaw RP z dnia 18.09.2020 r. poz. 1609) oraz w oparciu o założenia projektowe 

 wynikające z posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane 

 decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej 

 inwestycji – stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
 

1.4.3 Uzyskanie decyzji / pozwolenia na budowę – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jest 

 przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 
 

1.4.4 Uzyskanie decyzji / pozwolenia na rozbiórkę – uzyskanie decyzji pozwolenia rozbiórkę budowli, 

 obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych jest przedmiotem niniejszego zamówienia  i leży 

 po stronie Wykonawcy. 
 

1.4.5 Projekt wykonawczy - we wszystkich branżach, stanowiący uszczegółowienie projektu 

 budowlanego,  w zakresie użytych materiałów, urządzeń technologicznych, rozwiązań 

 technologicznych i połączeń technologicznych pomiędzy urządzeniami, opisów w zakresie 

 uzbrojenia zagospodarowania i urządzenia terenu - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie 

 pozwolenia na użytkowanie budowli; 

 

1.4.6 Nadzór autorski - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  
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1.4.7 Dokumentację przetargową – w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo 

 w tym: przedmiary robót budowlanych, dokumentację kosztorysową - kosztorys nakładczy (tzw. 

 „ślepy kosztorys”). 

  

1.4.8 Dokumentację w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 – w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem 

 poszczególnych zakresów przedmiotowej inwestycji. 

  

 

 2.  Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia 
 

2.1  Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego (WPK) obejmującą przedmiotową inwestycję  

w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w oparciu o założenia projektowe – wskazane 

w pkt. II ust. 1, pkt. 1.3.2 niniejszej SIWZ, a wynikające z posiadanego przez Wykonawcę Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji - tj. dokumenty wskazane w pkt. II ust. 1, pkt. 1.3.1 

niniejszej SIWZ. 

 

 Zastrzeżenie: WPK wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania 

Projektu budowlanego wskazanego w punkcie poniżej. 

 

2.2 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (PB) z zagospodarowaniem terenu – tj. wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującą przedmiotową inwestycję, zgodnie  

z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dziennik 

Ustaw RP z dnia 18.09.2020 r. poz. 1609) oraz w oparciu o założenia projektowe wynikające  

z posiadanego przez Wykonawcę Programu Funkcjonalno- Użytkowego i uzyskane decyzje o warunkach 

zabudowy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji, w tym: 

 

2.2.1 Projekt zagospodarowania działki lub terenu – stanowiący załącznik do wniosku o wydanie 

 pozwolenia na budowę. 

 

2.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 

 budowę. 

 

2.2.3 Projekt techniczny - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w tym min.: 

-  projekty konstrukcyjne nowych obiektów obiektu, 

-  charakterystykę energetyczną, 

-  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

- dokumentację geologicznych / geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych 

obiektów budowlanych (w zależności od wymagań) oraz pozostałe opracowania projektowe 

wymagane w zakresie projektu technicznego. 
 

 Zastrzeżenie: Zamawiający posiada Opinię geotechniczną o przydatności terenu dla potrzeb zadania 

inwestycyjnego pn.; Wykonanie PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PFU) dla 

wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo 

– obejmującą wykonanie budowy nowego kosza przyjęciowo- załadunkowego i budowy baterii silosów 

buforowych i magazynowych. Dokumenty te, zostaną udostępnione Wykonawcy w trakcie 

przeprowadzenia wizji lokalnej w Elewatorze Braniewo zgodnie – wskazanej w treści punktu III, ust. 3 

niniejszej SIWZ. 

 

 Zastrzeżenie:  
 

 Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej musi przestrzegać następującej zasady:  
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- przedmiotu zamówienia, w tym opisy techniczne dokumentacji projektowej nie mogą zawierać opisów  

i wskazań w zakresie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła rozwiązań technicznych, 

urządzeń technicznych i technologicznych lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; 
 

- odstępstwa od tej zasady mogą być uwzględnione jedynie na podstawie pisemnej zgody 

Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki danego zakresu zamówienia, 

a będącej przedmiotem zamówienia.  

  

2.2.4 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego  

 - stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
 

a) 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. 

 

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

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

uzyskania uzyskanie pozwolenia na budowę, jest następujące: 
 

- 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 wymaganych 

opinii wymaganych prawem budowlanym, leży po stronie Wykonawcy; 
 

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

leży po stronie Wykonawcy; 
 

- Zamawiający, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania przed Organami 

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

obejmującym dokonania stosownych uzgodnień i opinii - wskazanych w punkcie II ust. 2 pkt.2.2.4 

niniejszej SIWZ. 

 

2.2.5 Projekt wykonawczy we wszystkich branżach, stanowiący uszczegółowieniem projektu budowlanego, 

w zakresie użytych materiałów, urządzeń technologicznych, rozwiązań technologicznych i połączeń 

technologicznych pomiędzy urządzeniami, opisów w zakresie uzbrojenia zagospodarowania  

i urządzenia terenu - stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

budowli. 
 

a) Wymaganym jest uwzględnienie w projekcie wykonawczym przedmiotowej dokumentacji projektowej 

sporządzenia zakresów zgodnie z uszczegółowieniami i uzupełnieniami podanymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym z dnia: 29.11.2021 r. / nr ewidencyjny: 21-035 PL EB - wskazanymi  

w opisie: „Projekt wykonawczy” (strona 33 -36 PF-U). 

 

2.2.6 Przedmiar robót dla całości przedmiotowej inwestycji, z uwzględnieniem przedmiaru poszczególnych 

zakresów robót, wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy  

i modernizacji Elewatora Braniewo - stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej na 

wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo (dokumentacja przetargowa w tym zakresie 

nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia). 
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2.2.7 Kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”), z uwzględnieniem poszczególnych zakresów robót, 

 wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

 Braniewo - stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej na wykonanie rozbudowy  

 i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 

2.2.8 Kosztorys inwestorski dla całości robót, z uwzględnieniem kosztorysów dla poszczególnych  

 zakresów robót, wskazanych w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy  

 i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 

2.2.9 Specyfikacje techniczne w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące całości 

 przedmiotowej inwestycji, jak również poszczególnych  zakresów robót, wskazanych w treści  

 PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy i  modernizacji Elewatora Braniewo 

 

2.2.10 Plan BIOZ - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

 projektowanego obiektu budowlanego i prowadzonych robót budowlanych i montażowych. 
 

 Zastrzeżenie: Wymaganym jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do akceptacji 

przez Zamawiającego – w zakresie dokumentacji wymaganej do złożenia w Starostwie Powiatowym w 

Braniewie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. 

 

2.3 Uzyskanie decyzji pozwoleniu na budowę. 
 

a) złożenie wniosków do Starostwa Powiatowego w Braniewie, dotyczących uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji owej inwestycji, leży po stronie Wykonawcy; 
 

b) prowadzenie wszelkiej korespondencji przez Wykonawcę, w zakresie podanym w punkcie powyżej 

leży po stronie Wykonawcy; 
 

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

administracji samorządowej, Organami administracji państwowej, innych urzędów, w tym przed 

Starostwem Powiatowym w Braniewie, w zakresie obejmującym złożenie stosownych wniosków 

celem uzyskania, decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego, w 

zakresie przedmiotowego zamówienia. 
 

d) Uzyskanie wymaganego podkładu geodezyjny tj. mapy do celów projektowych w skali 1:500, jest 

przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 

 Podkład geodezyjny, winien posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów projektowych.  
  

 Zastrzeżenie:  

 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, aktualne na dzień leży po stronie Zamawiającego. 

 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów zostanie przekazany Wykonawcy, któremu zostanie przekazania 

realizacja przedmiotowego zamówienia – na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

będącego przedmiotem zamówienia.  

 

2.4 Udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Wykonawców docelowej inwestycji w zakresie 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo.  
 

 Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej ma obowiązek, stosowania niżej podanej 

procedury w zakresie uzgodnień i odpowiedzi wnioskodawców. 

 

a)  uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych; 

b)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub zgłoszenie robót, dla których 

pozwolenie nie jest wymagane. 
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c)  udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  

w procedurze przetargowej, która będzie prowadzona przez Zamawiającego, w oparciu  

o przedmiotową dokumentację projektową na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

Braniewo, tj. na roboty budowlano – montażowe, które mające zostać zrealizowane na podstawie 

pozwolenia na budowę i dokumentacje projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia. 

d) przewidywana przez Zamawiającego formuła realizacji przedmiotowej dokumentacji projektowej 

nakłada na Wykonawcę tej dokumentacji, obowiązek ścisłej współpracy przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia już od fazy koncepcyjnej dokumentacji projektowanej przedmiotowej 

inwestycji, do zakończenia czynności w zakresie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. 
 

Zastrzeżenie: Przetarg na prace budowlano- montażowe w zakresie wykonania rozbudowy  

i modernizacji Elewatora Braniewo będzie prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów 

Inwestycyjnych, Usług i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o. 

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega obowiązkowi 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

2.5. Prowadzenie nadzór autorskiego 

 

2.5.1 Wykonawca przedmiotowego zamówienia będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego 

zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i winien obejmować w szczególności: czynności 

wynikające z ustawy z dn. 07.07.1994 – Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290 z późniejszymi 

zmianami), w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych i montażowych, ich 

zgodność z projektem budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w zakresie: 
 

-  wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań; 
  

- opiniowania realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian  

w dokumentacji a także konieczności zmian w decyzji / pozwolenia na budowę; 
  

- uzupełniania lub zmian dokumentacji z powodów za które odpowiada projektant (w szczególności, 

gdy organ do tego upoważniony wniesie uwagi do sporządzonej dokumentacji projektowej). 

 

2.5.2 Nadzór autorski Wykonawcy będzie obejmował wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora 

Braniewo do zakończenia procesu budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym: 
 

-  w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszego zamówienia  
 

- w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty. 

 

2.5.2 Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, będzie zrealizowany 

 przez Wykonawcę na pisemne żądanie Zamawiającego, w następujący sposób: 

  

a)  Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach przedmiotu umowy,  

w poszczególnych zakresach realizacji prac budowlano-montażowych, przyjmując jednocześnie 

poszczególne zakresy realizacji prac budowlano- montażowych, zgodnie treścią punktu II ust. 1,  

pkt. 1.3.2 i pkt. 1.3.2 niniejszej SIWZ;  

 

b) W podanym w punkcie powyżej, sposobie sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania, co najmniej jednego nadzoru autorskiego, przy realizacji 

poszczególnych zakresów realizacji prac budowlano-montażowych.  
 

 Wykonanie tego nadzoru autorskiego zostanie potwierdzone stosownym zapisem w protokołach 

odbioru częściowego, z realizacji poszczególnych zakresów, o których mowa w punkcie powyżej. 
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c) Wskazany w punktach powyżej nadzór autorski stanowi koszt Wykonawcy i winien być 

uwzględniony w kosztach oferty Wykonawcy sporządzonej w niniejszym postępowaniu 

przetargowym. 

 

 2.6 Wykonanie dokumentacji przetargowej – w zakresie wykonania robót montażowo – budowalnych 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo w tym:  
 

       a)  przedmiary robót budowlanych,  
 

       b) dokumentację kosztorysową - kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”). 

  Zastrzeżenie: Wykonanie dokumentacji przetargowej w zakresie SIWZ na realizację prac 

 budowlano- montażowych rozbudowy i modernizacji Elewatora nie jest przedmiotem niniejszego 

 zamówienia i będzie wykonana przez Zamawiającego, w odrębnym trybie. 
 

c) Przekazana dokumentacja projektowa będzie podstawą do wyłonienia wykonawcy w odrębnym 

postępowaniu przetargowym – zgodnie z trybem postępowania obowiązującym w Spółce Elewarr. 
   

d) Dokumentacja projektowa, w tym: przedmiary robót budowlanych, kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy 

kosztorys”) będą w sposób jednoznaczny określać wymagania Zamawiającego stawiane względem 

wykonawcy przyszłych robót budowlano-montażowych, a w szczególności będą precyzować za 

pomocą opisów i rysunków i wszystkie istotne ze względu na ponoszone koszty poszczególnych 

zakresów robót budowlanych, detale i szczegóły tych zakresów obejmujących rozbudowę  

i modernizację Elewatora Braniewo. 

  

2.7 Wykonanie dokumentacji w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami przepisów 

Prawa budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, z uwzględnieniem zapisów 

treści w treści PF-U z dnia 29.11.2021 r. na wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 

 

 

3.  Wymagania dla Wykonawcy 
 

3.1 Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności i czynności, 

umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia oraz posiadanie wiedzy, doświadczenia  

i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, w tym osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

-  Potwierdzeniem spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym przez 

Wykonawcę jest posiadanie (przez osoby wykonujące projekt będący przedmiotem zamówienia) 

uprawnień budowlanych do projektowania, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

Wykonawca zapewni również udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane 

do projektowania w odpowiedniej i wymaganej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych  

w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 
 

3.2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt będący przedmiotem zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca obowiązany jest monitorować zmiany przepisów 

obowiązujących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 
 

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

któremu ma służyć. 

  a) Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski powinien zawierać oświadczenie projektantów 

 potwierdzające jej kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką 

 budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodności z obowiązującymi normami, 

 zawierać winna niezbędne oceny lub badania (jeżeli zachodzi taka konieczność). 
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 b) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności  

 z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

3.4 Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

wykonał zamówienie (tj. co najmniej trzy zamówienia) o podobnym lub zbliżonym zakresie zamówienia. 
 

3.5 Wykonawca udzieli gwarancji na projekt będący przedmiotem zamówienia na okres 36 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. 
 

3.6 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do: uczestniczenia w naradach technicznych 

organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego oraz uczestniczenia w odbiorze końcowym 

robót (obecność zostanie potwierdzona wpisem do protokołu odbioru końcowego robót). 
  

 a) Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z lokalizacją 

 przedmiotowej inwestycji, w niżej podanym trybie: 

-  na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – tj. spotkanie cykliczne związane 

z zaawansowaniem prac projektowych; 

- na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół Projektowy 

Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 
 

b) W trakcie narad i posiedzeń w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez 

projektantów problemy i ryzyka w zakresie sporządzanej dokumentacji projektowej. 
 

c) Ewentualne koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach oraz koszty związane  

z opracowaniem ostatecznej koncepcji programowo - przestrzennej, należą do kosztów własnych 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 

sporządzania. 

 

3.7 Dodatkowe wymagania projektowe dla Wykonawcy. 
 

 a) Na etapie wykonywania projektu wykonawczego Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie uwagi 

 Zamawiającego w celu osiągnięcia zamierzonych efektów estetycznych, funkcjonalnych i użytkowych 

 oraz energetycznych i środowiskowych.  

  Wymóg ten dotyczy również materiałów, jak i urządzeń, jakie będą użyte do wykonania inwestycji  

 w zakresie projektowanej rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 
 

 b) Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i powinny 

 być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

 c) W ramach przedmiotu zamówienia Projektant powinien uzgodnić z Zamawiającym wyposażenie 

 obiektu i urządzeń oraz zaprojektować podejścia instalacji i niezbędne prace budowlane pod kątem 

 przyszłego montażu urządzeń i wyposażenia. 

 

 d) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika dokumentacji projektowej będącej 

 przedmiotem zamówienia. 

   

  

4.  Opis techniczny zamówienia 
 

4.1 Założenia projektowe należy przyjąć w oparciu istniejącą dokumentację pn.: „Program Funkcjonalno- 

Użytkowy (PF-U) z dnia: 29.11.2021 r. / nr ewidencyjny: 21-035 PL EB, na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora 

Braniewo” oraz z uwzględnieniem treści punktu II, ust. 1, pkt. 1.3 niniejszej SIWZ. 
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4.2 Opis techniczny w zakresie form sporządzenia dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

zamówienia. 
 

4.2.1  Wykonawca wykona dokumentację w następujących wersjach: 
 

 a) wersję elektroniczną w nakładzie dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD - 6 szt. 

  egzemplarzach z zapisem na płytach kompaktowych z zastosowaniem następujących formatów; 

-  rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD z możliwością 

otworzenia w dwóch wersjach: tj.  w wersji AutoCad 2010 i w wersji wyższej (nowszej). 

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej w formacie PDF. 
 

b) opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format obsługiwany przez aplikacje: MS 

Word, MS Excel, 
 

c) harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project, 
  

4.2.2 Wymagania w zakresie nakład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 

a) 6  egz. opracowań przedprojektowych, 

b) 6 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 

c)   6 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym, 

d) 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

e) 6 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż, 

f) 6 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót, 

g) 6 egz. kosztorysów nakładczych (tzw. (tzw. „ślepy kosztorys”). 

h) 6 egz. pozostałych opracowań wyżej nie wymienionych.  
 

4.2.3 Wymaganym jest, aby forma elektroniczna i papierowa były jednakowe - należy załączyć 

 oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest tożsama z wersją papierową. 
 

 Zastrzeżenie: W przypadku, gdy wersja elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to 

podstawą do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

4.2.4  Wykonawca sporządzi, przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji dla 

wszystkich jej etapów. 
 

 Tabela powinna być uaktualniana w czasie realizacji robót w przypadku wykonania przez Wykonawcę 

rysunków zamiennych. 

 

 

III  Zakres prac dla Wykonawcy  

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami i zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia wskazanym w punkcie II SIWZ. 

 

 a)  Uzyskanie map do celów projektowych – podkładów geodezyjnych jest przedmiotem zamówienia 

       i leży po stronie Wykonawcy. 

 

2.  Wykonawca udzieli gwarancji na projekt będący przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od 

daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru niniejszego zamówienia.  

 - zgodnie z treścią punktu II, ust. 3, pkt 3.5 niniejszej SIWZ. 
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3. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu 

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

z zakresem prac montażowych i budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia  

w zakresie planowanej rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo, i prawidłowego oszacowania ceny 

za przedmiot zamówienia w zakresie wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

 

- oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie wręczone Wykonawcy w trakcie jej 

przeprowadzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, celem dołączenia tego oświadczenia do oferty 

Wykonawcy ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie – zgodnie z punktem powyżej,  

a także do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 

robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, wobec Zamawiającego związanych  

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia i umowy. 

 

b) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej prac niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, Wykonawca jest 

zobowiązany do pisemnego złożenia zapytania, złożonego w trybie punktu I, ust. 5 niniejszej SIWZ. 

 

c) Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględniane, ponieważ 

zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

d) Wszelkie koszty poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji ponosi Wykonawca. Czynności te powinny być uwzględnione w cenie oferty złożonej  

w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
  

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

 

 

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego 
 

1. Udostępnienie posiadanej dokumentacji budowlanej, w tym: 

-  książkę obiektów magazynowych Elewatora Braniewo; 

- dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

-  posiadane decyzje administracyjne wymagane w procesie budowlanym; 

- posiadane opinie geotechniczne w zakresie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo. 
 

2. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione 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. 
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1.1 Wymaganym jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia,  

z wyspecyfikowanymi zakresami poszczególnych elementów składowych przedmiotowej dokumentacji 

projektowej, wskazanych w treści punktu II, ust. 1 pkt 1.4 – „Ogólny zakres zamówienia w zakresie 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia”.  
 

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych 

cen. 

Zastrzeżenie: Po wykonaniu czynności jawnego otwarcia ofert, Zamawiający już nie udziela informacji w 

zakresie złożonych ofert. 

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 – zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ i wymogami przepisów 

Prawa Budowlanego. 

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, przekładając, 

co najmniej 3 pisemne informacje na temat ich wykonania – zgodnie z punktem II, ust. 3, pkt 3.4 

SIWZ 

5.  Wymogi stawiane wykonawcom: 

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

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

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

c) Zapewnia wymagany okres gwarancji od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt. 1, litera e) SIWZ. 
 

 

VI 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: 

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

stanowiącym Załącznik nr 1. 

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

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

c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

d) 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. 

e) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na przedmiot 

zamówienia, z uwzględnieniem treści punktu II, ust. 3, pkt 3.5 niniejszej SIWZ. 

f) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane 

uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie 

realizacją czynności i prac projektowych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz 

odpowiadał będzie za przestrzeganie zasad, norm i aktualnej wiedzy przy wykonywaniu tych 

czynności. 

g) Uproszczony kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia – zgodnie z treścią punktu V, ust. 1, pkt. 1.1 SIWZ. 
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h) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. 
 

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

 

VII  Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia wyznacza się na dzień: 30.11.2022 r. 

 - z zastrzeżeniem konieczności dochowania terminów pośrednich dla następującego zakresów  

     zamówienia: 
 

1.1 Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego (WPK) – w terminie do dnia: 29.07.2022 r. 
 

1.2 Wykonanie wielobranżowego projektu budowlany (PB) z zagospodarowaniem terenu  

– w terminie do dnia: 31.08.2022 r. 
 

1.3 Uzyskanie decyzji / pozwoleniu na budowę – w terminie do dnia: 31.10.2022 r. 
 

1.4 Uzyskanie decyzji / pozwoleniu na rozbiórkę – w terminie do dnia: 31.10.2022 r. 
 

1.5 Wykonanie projektu wykonawczego - w terminie do dnia: 30.11.2022 r. 
 

1.6 Dokumentację w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

- w terminie do dnia: 30.11.2022 r. 
 

1.7  Dokumentację przetargową (przedmiary robót budowlanych, dokumentację kosztorysową  

- kosztorys nakładczy (tzw. „ślepy kosztorys”) – w terminie do dnia: 30.11.2022 r. 
 

1.8. Nadzór autorski – w okresach wskazanych w punkcie II, ust. 2, pkt 2.5.2 SIWZ, tj. w terminie: 
 

- rozpoczęcie po 7 dniach od podpisania umowy na realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia; 
 

 - zakończenie do dnia zakończenia czynności i prac budowlano – montażowych w zakresie wykonania 

rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo, z uwzględnieniem terminu uzyskania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie urządzeń i budowli wykonanych w przedmiotowym zadaniu 

inwestycyjnym w zakresie wykonania rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo 

 

2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji umowy. 

 

3. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do żądania przedłużenia terminów, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, z powodu: 
 

a)  wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć na 

etapie zawierania umowy; 
 

b)  przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 

4.  Żądanie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wymaga wskazania i uzasadnienia jednej  

z przyczyn określonych w tymże ustępie oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności żądania 

Wykonawcy. Zamawiający w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego żądania 

złoży Wykonawcy oświadczenie w zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy Wykonawcy 

nowy termin wykonania przedmiotu Umowy. 

 Zmiana terminów realizacji zamówienia wymaga formy pisemnej tj. aneksu / aneksów do umowy. 

 

5. Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (od zaistnienia danej okoliczności 

czy też zdarzenia podanych w ustępie 3) zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym 

podaniem przewidywanego czasu, o który może nastąpić przyspieszenie lub opóźnienie wykonanie 

przedmiotu umowy. 
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 W razie niewykonania w podanym wyżej terminie obowiązku zawiadomienia Zamawiającego, 

Wykonawca nie będzie miał prawa, do późniejszego powoływania się na wystąpienie opóźnienia  

w realizacji poszczególnych zakresów umowy wskazanych w punkcie VII, ust. 1 SIWZ. 
 

 

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. Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod 

rygorem nieważności oferty. 

3. 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. 

4. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu  

z napisem „Wykonanie dokumentacji projektowe rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo”, 

z dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy. 
 

 

XI Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godz. 10.00 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 firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.  

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

informacji z czynności otwarcia ofert. 
 

3. Otwarcia ofert dokona Komisja wyznaczona przez Dyrektora Oddziału Spółki ELEWAR w Malborku. 

 Po dokonaniu publicznego otwarcia ofert, Komisja Przetargowa sporządzi analizę złożonych ofert, 

dokona wskazania najkorzystniejszej oferty – zgodnie z treścią punktu XII niniejszej SIWZ, sporządzi 

wniosek w zakresie wyniku i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego. 
 

4. Po zatwierdzeniu wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego przez Dyrektora Oddziału Spółki 

ELEWARR w Malborku, o podjętych rozstrzygnięciach niezwłocznie zostaną poinformowani Oferenci, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

  

XII Sposób oceny ofert i kryteria. 

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 % 
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d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość 

punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty  
             a x 100 

    c =        b 
 

 e) Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą. 

  

 

XIII  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. 
 

      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.  
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie na realizacje przedmiotowego zamówienia, 

następujących zapisów: 

- zapis o możliwości wykonania przedmiotu zamówienie etapami (w umowie będzie uszczegółowiony 

zapis w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia); 

- zapis o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia z uwzględnieniem 

treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ. 

 

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. 

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, 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.  

 

3. Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań  

w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4  

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

wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). 

 
 

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

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia  30.05.2022 r.,  do godz. 14:00 
 

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 - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470, adres e-mail: zorwat@elewarr.com.pl  

Piotr Horbal – tel. 691 958 052  adres e-mail: braniewo@elewarr.com.pl 

mailto:zorwat@elewarr.com.pl
mailto:braniewo@elewarr.com.pl


 

SIWZ: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo”. 
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XV  Załączniki 
 

Załącznik nr 1 –  wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych; 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie  

                          ochrony danych osobowych (RODO). 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
 

Opracował: Zbigniew Orwat   Braniewo, 26.04.2022 r. 


