
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na zakup i wymianę 2 szt. redlerów załadowczych o dł. 16,5 mb. z zasuwami w koszu kolejowym                              

w magazynie w Krupcu. 

 

1. Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00 – 710 Warszawa,   

Oddział Spółki w Krupcu, 22-302 Siennica Nadolna,  

tel.: 82 577 03 96, fax.: 82 577 04 49,  

e-mail: krupiec@elewarr.com.pl,  

strona internetowa:www.elewarr.pl   

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana 2 szt. redlerów załadowczych o dł. 16,5 mb.                                     
z zasuwami w koszu kolejowym w magazynie w Krupcu. 
 
Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty: 

1. demontaż aktualnych redlerów z zasuwami i ułożenie we wskazanym miejscu przez 
Zamawiającego, 

2. zakup i dostarczenie dwóch kompletnych nowych redlerów z napędem o wydajności 120t/h oraz 14 
szt. zasuw z napędem elektrycznym będącego przedmiotem zamówienia, oraz innych materiałów 
niezbędnych do wykonania powierzonego zadania,   

3. zamontowanie kompletnych nowych redlerów z napędem oraz zasuw (7 szt. w jednym redlerze)                         
z napędem elektrycznym do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze, podłączenie do 
istniejącej instalacji elektrycznej i sterowniczej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby,                           
w miejsce zdemontowanych redlerów, 

4. uruchomienie zamontowanych redlerów i zasuw, 
5. oferta musi zawierać parametry techniczne urządzenia i opcję wyposażenia,   
6. przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji 

dostarczonego i zamontowanego redlera będącego przedmiotem zamówienia. 
7. czas reakcji w przypadku awarii max. 48 godzin, 
8. Parametry techniczne redlerów: 

a) długość 16,5 m, 
b) wydajność 120 ton/godz. do przemieszczania rzepaku, kukurydzy i zbóż o ciężarze właściwym 
      zboża = 0,75 t / m3 i do wilgotności 30%, 
c) w spód redlera wmontowany polietylen 10 mm oraz rolki prowadzące, 
d) grubość ścinki koryta 3mm, stacje 4mm, 
e) silnik w stopniu ochrony JP, 
f) zamontowane czujniki  przesypu i zerwania łańcucha,  
g) segment z otworem obsługowym umożliwiający obsługę, 
h) praca urządzenia w temperaturze (-) 25 oC − (+) 50oC, 

9. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 
10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy. 

  

Zastrzeżenie: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator 

 

3. Miejsce i termin realizacji: 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu. 
   
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.03.2023r. Szczegółowy harmonogram 

prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

 

4. Wizja lokalna 

Wizja lokalna obowiązkowa. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: 

krupiec@elewarr.com.pl (z dopiskiem „WIZJA LOKALNA”) wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię 

i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.   

mailto:krupiec@elewarr.com.pl
http://www.elewarr.pl/
mailto:krupiec@elewarr.com.pl


 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku 

udziału w tym zakresie;   

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                                    

z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie; 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;  

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:   

1.4.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedną (1) dostawę urządzenia typu 

przenośnik do transportu zboża.   

6. Wymagane od Wykonawców oświadczenia oraz dokumenty: 

6.1. Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków w postępowaniu na załączonym do 

SIWZ druku – Załącznik nr 1. 

6.2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – opracowanego wg druku 

dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 3 do SIWZ.  

6.3. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa                                    

w ppkt 6.2. powyżej. Dowodami są:  

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, określające czy te dostawy zostały wykonane należycie;  
b) jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których 
mowa w lit. a) powyżej:  

                                     i. inne odpowiednie dokumenty - dla wykazywanych dostaw.  
 

6.4. Aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej sporządzony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

6.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 

6.6.  Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                               

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem.  

  

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność                               

z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. 

brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji wykonawcy, spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

7. Wymagania dotyczące oferty: 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Musi być czytelna                                      

i odpowiadać treści SIWZ. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (plus 

podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz nazwę i adres siedziby wykonawcy. 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 Formularza, bez których 

realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa. Nie dopuszcza się w SIWZ możliwości składania 

ofert częściowych, tzn. oferujących realizacje jedynie części przedmiotu zamówienia oraz składania więcej 

niż jednej oferty przez jednego wykonawcę. 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 Krupcu, 22-302 Siennica Nadolna. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy 
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i wymianę 2 szt. redlerów załadowczych 
o dł. 16,5 mb. z zasuwami w koszu kolejowym w magazynie w Krupcu” nie otwierać przed: 
18.10.2022 godz. 1300”. Na kopercie poza dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2022 do godz. 1200. Oferta złożona po terminie zostanie 
zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2022 o godzinie 1300 w siedzibie Oddziału Spółki w Krupcu. 

 

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                              

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), a uczestnikom 

postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie. 

 

11. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu 

odbioru 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 

 

12. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: 

 

Miszczak Zbigniew, tel. (082) 577 03 33,  663 778 189 

Wiesław Andrzejewski, tel. (082) 577 03 33,  691 958 021 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia, 

Załącznik nr 2 – Druk oferty. 

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 

 

 

 


