TERRA MOTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice
NIP: 738-207-05-51; REGON: 120571362; KRS: 0000294862

Autoryzowany dealer:

Gorlice, dnia 23.04.2019 r.

Zamawiający:
Terra Mota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gorlicach 38-300, ul. Bardiowska 3, NIP: 738-207-05-51; REGON:
120571362; KRS: 0000294862, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania:

„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą” realizowana w ramach projektu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej
oczyszczalni ścieków – etap II”
Nazwa zadania:
„Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia etap I i II – sieć – sektor 1”

www.swiatkoparek.pl
Sprzedaż maszyn:
+48 502 135 777
+48 502 021 140
+48 515 153 510

Sprzedaż części:
+48 18 35 11 220
+48 501 680 715

Wynajem sprzętu:
+48 510 214 218

Opony i gąsienice:
+48 519 055 333

Biuro/fax:
+48 18 353 03 03
fax: +48 18 351 25 07
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1. Nazwa i adres zamawiającego
Terra Mota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach 38-300, ul.
Bardiowska 3, NIP: 738-207-05-51; REGON: 120571362; KRS: 0000294862, kapitał
zakładowy 50 000,00 zł.
Tel: +48 18 353 03 03, Fax: +48 18 351 25 07.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16
poz. 93).
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, jako podwykonawca Zamawiającego, wydzielonej części
zamówienia „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej
oczyszczalni ścieków – etap II”, a mianowicie zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie
Syrynia etap I i II – sieć – sektor 1”.
Przetarg ogłasza się w zakresie niżej wymienionych zadań:
Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej - Kanały grawitacyjne
Montaż przewodów kanalizacyjnych – roboty podstawowe wraz z wszystkimi robotami
tymczasowymi i pracami towarzyszącymi, w tym między innymi: obsługa geodezyjna, wszystkie
roboty rozbiórkowe, zdjęcie i odtworzenie warstwy ziemi urodzajnej, przełożenia i zabezpieczenia
sieci kolidujących, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów z odwodnieniem (jeżeli konieczne)
wzmocnienie podłoża, roboty montażowe (rury kształtniki), próby pomontażowe (w tym m. in.
inspekcja telewizyjna kanałów), zabezpieczenie instalacji i obiektów istniejących, odtworzenie
istniejących ogrodzeń oraz przepompowywanie ścieków, a także wykonanie i umocnienie komór
przewiertowych, montaż i przygotowanie maszyny do wierceń/przecisków, likwidacja stanowiska
przewiertowego (dla metody bezwykopowej), odwóz, składowanie, utylizacja gruntu, gruzu i innych
odpadów budowlanych.
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Zadanie nr 2 – Obiekty sieciowe – studnie
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z
prefabrykowanymi dnami, kinetami, kaskadami i szczelnymi przejściami dla rur wyposażonych we
włazy żeliwne – roboty podstawowe wraz z wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami
towarzyszącymi, w tym między innymi: obsługa geodezyjna, wszystkie roboty rozbiórkowe, zdjęcie i
odtworzenie warsty ziemi urodzajnej, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów z odwodnieniem
(jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, montaż kompletnego wyposażenia, próby
pomontażowe, odwóz, składowanie, utylizacja gruntu, gruzu i innych odpadów budowlanych.
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzywa sztucznego, z
kinetami, kształtnikami przejściowymi, rurami teleskopowymi i włazami – roboty podstawowe wraz z
wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi, w tym między innymi: wszystkie
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów z odwodnieniem (jeżeli konieczne),
wzmocnienie podłoża, roboty montażowe, zagęszczenie gruntu, próby pomontażowe, odwóz
składowanie, utylizacja gruntu, gruzu i innych odpadów budowlanych.
Zadanie nr 3 – Roboty drogowe odtworzeniowe
Nawierzchnie drogowe – rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych. Roboty podstawowe wraz
z wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi, w tym miedzy innymi rozbiórka i
odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem, warstwy odsączającej, podsypki piaskowej (piaskowo – cementowej) podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją
asfaltową, ułożenie warstw asfaltobetonu, ławy betonowej, krawężników i obrzeży.
Dokładne ilości w/w prac zawarte są w Tabeli przedmiaru robót stanowiącej załącznik nr 1

4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania całości robót – 01.05.2020 r.
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5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zlecenia dodatkowych robót uzupełniających ani też nie przewiduje
Zamawiający zmniejszenia zakresu rzeczowego wykonywanych prac.
6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Oferta winna zawierać w
sobie łącznie wykonanie wszystkich opisanych zadań.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
3.
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta winna zawierać propozycję
wykonania wszystkich zadań łącznie.
5.
Oferent nie może złożyć oferty jako konsorcjant.
6.
Podwykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.
Zatrudniają na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące zlecone prace i
posiadające odpowiednie kwalifikacje.
8.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
9.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i w walucie PLN,
10.
Udzielą 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi należytego wykonania prac w wysokości 5%
wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy oraz 30% po upływie terminu gwarancji.
11.
Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i
gospodarczych Zamawiającego mających lub mogących mieć wartość gospodarczą. Oferent
składający oferte ma świadomość odpowiedzialności odszkodowawczej względem Zamawiającego za
każdy pojedyńczy przypadek naruszenia w/w tajemnicy.
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8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, których Zamawiający oczekuje od Oferentów w
przedłożonych ofertach.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a)
pisemna oferta
b)
kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ.
c)
oświadczenie o nie zaleganiu przez wykonawcę z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)
opłaconą polisę lub inny opłacony dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
e)
oświadczenie o związaniu ofertą do dnia 05.05.2019 r.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną. Dokumenty złożone tą drogą winny być podpisane przez uprawnione osoby oraz
przedłożone w skanach. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania na adres e-mail konrad.katarzynski@anmarplus.pl lub janusz.nigbor@anmarplus.pl.
2.
Zamawiający wskazuje, że odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytanie udzieli niezwłocznie
wszystkim zainteresowanym (bez wskazania źródła zapytania) w danej chwili Oferentom. Za oferenta
zainteresowanego złożeniem oferty uważa się podmiot, który złoży ofertę o której mowa powyżej lub
złoży oświadczenie o zamiarze przedłożenia oferty.
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
może zmodyfikować treść SIWZ.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
6. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
zainteresowanych Oferentów.
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10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
1.
W zakresie warunków udziału, przygotowania i złożenia ofert oraz pozostałych pytań
dotyczących dokumentacji i kwestii formalno-prawnych – Konrad Katarzyński, e-mail
konrad.katarzynski@anmarplus.pl, tel. 519-197-751.
2.
W zakresie wątpliwości lub pytań technicznych lub co do sposobu wykonania zleconych prac,
ich zakresu itd. - Janusz Nigbor, e-mail janusz.nigbor@anmarplus.pl, tel. 533-314-160.

11. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
12.Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 05.05.2019 r.

13.Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać
wszystkie elementy o których mowa w niniejszym SIWZ co pozwoli Zamawiającemu na precyzyjną
ocenę złożonej oferty.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu wraz z
załącznikami na adres e-mail Zamawiającego konrad.katarzynski@anmarplus.pl. Jednocześnie
Zamawiający oczekuje przesłania wersji papierowej oferty na adres swojej siedziby. Należy
nadmienić, że terminem decydującym o złożeniu oferty jest data jej wpływu na adres e-mail.
Oferty powinny być złożone do dnia 30.04.2019 r.
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15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena 70%
Gwarancje i rękojmia należytego wykonania 30%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny złożonych ofert. Jednocześnie Zamawiający
wskazuje, że dopuszcza możliwość zakończenia przetargu bez wyboru żadnej oferty o czym
poinformowani zostaną wszyscy zainteresowani Oferenci. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że
wybór oferty nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy o podwykonawstwo.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi zainteresowanych
Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze ich oferty lub wyborze oferty innego Oferenta.
17. RODO oraz ochrona interesu gospodarczego
1.Zamawiający oświadcza, że znane mu są i zobowiązuje się do stosowania zasad przetwarzania
danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) –
RODO i będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z tymi przepisami oraz ewentualnie wydanymi
innymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów
niezbędnych do realizacji zapytania ofertowego i jego przedmiotu i każdej osobie fizycznej, której
dane osobowe będą przetwarzane zostanie zapewnione prawo do:
a.bycia poinformowanym o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b.dostępu do przetwarzanych jej danych osobowych,
c.sprostowania jej danych osobowych,
d. usunięcia jej danych osobowych (prawa zapomnienia) lub ograniczenia ich przetwarzania,
e. sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
f. informacji przekazanej jasnym i przejrzystym językiem;
– w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
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3. Zamawiający wskazuje, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
handlowych lub innych mogących mieć wartość gospodarczą przekazanych mu w toku postępowania
ofertowe.
4. Czas przetwarzania powyższych danych jest tożsamy z czasem trwania postępowania. Po tym
czasie jeżeli umowa nie zostanie zawarta wszelkie przetwarzanie zostanie wstrzymane. Dane zostaną
usunięte w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania.

www.swiatkoparek.pl
Sprzedaż maszyn:
+48 502 135 777
+48 502 021 140
+48 515 153 510

Sprzedaż części:
+48 18 35 11 220
+48 501 680 715

Wynajem sprzętu:
+48 510 214 218

Opony i gąsienice:
+48 519 055 333

Biuro/fax:
+48 18 353 03 03
fax: +48 18 351 25 07

