
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
na przebudowę Punktu Zdawczo-Odbiorczego (PZO) 

1. Przedmiot zamówienia 

Kompleksowe wykonanie zgodnie z projektem modernizacji Punktu Zdawczo-

Odbiorczego (PZO) na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku 

Hurtowego w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów 

Mazowiecki.  

2. Wymagania Zamawiającego: 
a. Złożenie oferty obejmującej kompleksową realizacje modernizacji. 

b. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek 

c. Przedstawienie polis ubezpieczeniowych  

d. Przy zawieraniu umowy przedstawienie gwarancji należytego wykonania 

umowy wartości min 5% wartości oferty 

e. Kwota zatrzymana z poszczególnych faktur w wysokości 5% brutto kontraktu. 

Zwrot 2,5%  wartości brutto kontraktu po zakończeniu budowy oraz 2,5% 

wartości brutto kontraktu po upływie okresu obowiązywania gwarancji. 

f. Kary umowne w wysokości 

 10 % za odstąpienie od kontraktu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

 0,1 % za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót  

 0,2 % za każdy dzień opóźnienia przy usuwaniu usterek 

g. Oczekiwany okres gwarancji min. 36 miesięcy. 

h. Termin związania ofertą 90 dni. 

i. Wykonawca wybudował przynajmniej jedno PZO w ostatnich 3 latach dla 

zasilania transformatorów o łącznej mocy powyżej 1 MW  

j. Wykonawca wykonał konserwację stacji transformatorowej o mocy powyżej 1 

MW  

k. Wykaz przynajmniej jednej roboty potwierdzającej wykonanie przełączeń sieci 

elektroenergetycznej o napięciu 15 kV, wyposażonej w transformator 

minimum 1000 kVA w ruchu ciągłym (bez przerw w dostawie energii) w 

ostatnich 3 latach 

l. Ubezpieczenie OC firmy na kwotę minimum 8 000 000, 00 zł 

3. Prosimy o określenie w ofercie: 
a. Ceny wykonania pełnego zakresu robót. 

b. Podanie szczegółowego kosztorysu oraz zakresu robót obejmujący cały zakres 

zamówienia 

c. Podanie czasu realizacji modernizacji. 

d. Prosimy o załączenie referencji z wcześniej wykonanych prac zgodnych z 

przedmiotem zamówienia z możliwością potwierdzenia jakości robót. 

Przedstawione dokumenty będą służyły do potwierdzenia doświadczenia 

niezbędnego do realizacji zadania jak i prezentacji firmy. 

e. Podanie okresu gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy. 

f. Powyższe informacje i załączone dokumenty będą stanowiły podstawę oceny 

oferty. 

g. Referencji, i przykładów podobnych inwestycji zrealizowanych przez firmę 

h. Wzoru umowy 



4. Informacje dodatkowe 
a. Odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie www.bronisze.com.pl/bip 

bez podawania źródła. 

b. Termin na składanie pytań do 24 lipca 2019. Pytania zadane po tym terminie 

pozostaną bez odpowiedzi. 

c. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. 

d. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 721 55 33 lub 609 675 

757. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – MODERNIZACJA PUNKTU ZDAWCZO-

ODBIORCZEGO – DO POBRANIA ZE STRONY  WWW.BRONISZE.COM.PL/BIP  

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 31 lipca 2019r. do godziny 1200. Oferty prosimy 

złożyć w sekretariacie spółki przy ul. Poznańskiej 98 Bronisze 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem 

„Modernizacja PZO”. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia 

przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

 

http://www.bronisze.com.pl/BIP

