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W zwiqzku z przygotowaniem i realizacj4 projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, miriskim i wolomiriskim", bgdqcego przedmiotem
Wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j
inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu i dystrybucj i energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020,

SIMf, Polska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnofciq

- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w okre5lonych we wzorze umowy stanowiqcym zal4cmik nr 7 do SIWZ.

Uwasa:
- oferta w rozbiciu na dwa powiaty

SPECYFTKACJA TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWTENIA (SrWZ)
POSTDPOWANTE O UDZTELENTE ZAMoWTENTA NR 201835-201840

WTRYBIE PRZETARGU

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIp: 526-
24-99440, REGoN: 016439396, zwana dalej ,,Zamawiaj4cym", zaprasza wykonawc6w do skladania ofert.

l. Dane Zamawiajpego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew; tet. (22) t0 25 300, fax (22) to 25 301, adres e_
mail info@simepolska.pl, *uv.simepolska.pl.

2. Procedura udzielania zam6wieri
I ) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cyrrilnego, zgodnie z procedurq udzielania

zam6wief z dnia 01.04.2018 r.; obowiqzuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie
www.simepolska.pl.

2) W sprawach nieuregulowanych Procedur4 udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu
cyrvilnego.

Przcdmiot zam6wienia
l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci?gu sredniego cisnienia zgodnie z poni2szym:

a) Zadanie nr 201840: miejscowo66 Dobre, ul. Glowackiego, ur. Dobrzynieckiego, ur. rorna, ul. prosta, ul.
Sportowa, ul. sienkiewicza, ul. Reymonta, ul. Szkolna, gm. Dobre, powiat Mifisk Mazowiecki:

- o dl. ok. 1705,0m i Srednicy DN 63mm,
b) Zadanie nr 201835: miejscowosi tr-och6w, ul. Jana Kazimierza, m. Barch6w, gm. Loch6w, powiat
Wggr6w:

- o dl. ok. 548,0m iSrednicy DN 63mm,
l4cznie ok. 2 253m.

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:
- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich sluzb kolidui4cego uzbrojenia
terenu,
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3) Wykaz obowi4zk6w zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie

zam6wienia - zal4cmik nr 7 do SIWZ, zai szczegciowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie

budowlanym. Zapisy SIWZ, wzonr umowy oraz projektu budowlanego nale2y traktowai w spos6b

komplementamy, a w sfuacji ich sprzecmo(ci - rozstrzyga treS6 SIWZ.

4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wglqdu w siedzibie Zamawiajqcego w

Sochaczewie przy ul. I Maja l8 w dni robocze w godz. 9m-l7oo oraz na stronie intemetowej pod adresem:

https://drive. soosle.com/drive/fo lders/ I mEBseUV8FI-a6hGO Vf4h8XqJzJOCGcki

technicznej;
- slupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanym i -tam gdzie to mo2liwe w miejscach zmiany

kierunku, lecz nie rzadziej ni2 co 250 m.

9) Wsp6lny Slownik Zam6wienia

KodY wedtug CPV:

4523120o7 - Roboty budowlane w zakesie budowy

gazoci4g6w

4523122G3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w
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5) Zamawiaj4cy pnekaZe Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt organizacj i ruchu.

6) Zamawiaj4cy informuje, 2e z dniem zawtcia umowy w sprawie zam6wienia przekaZe

Wykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: Decyzjg nr 290119 z dnia 03.04.2019r., Decyzjq nr 908/18

z dnia 19.09.20 t 8r., Decyzjg nr 930 l18 z dnia 25.09.201 8r., Decyzjg nr 9 41118 z dnia 26.09.2018r wydane

przez starostQ Mifiskiego oraz Decyzjg nr 26812019 z dnia 22.05.2019r., Decyzjg nr 16612019 z dnia

I O.Oa.ZO t q.., wyaane przez Starostq Wggrowskiego. Zamawiajqcy informuje, 2e zlo2yl dnia 06.06.2019 r.

trry wnioski o pozwolenie na budowg sieci gazowej: w ul. Dobrzynieckiego, ul. Polnej iul. Glowackiego

o l4cmej dlugoSci 479m, w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim iprzedmiotowe

postgpowanie jest w toku, przy czym Zamawiaiqcy wedlug najlepszej wiedzy ocenia' 2e pozwolenia na

Ludowg powinny by6 gotowe do przekazania Wykonawcy do dnia l2 sierpnia 2019 r'

7) W przlpadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej' koniecznoSci

stosowania konketnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od

oke6lonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w kaZdym z takich przypadk6w

ror*i'zaiia r6wnowa2ne. Zamawiaj4cy dopuszcza tez zastosowanie rozwi,zafi r6wnowa2nych do norm

technicmych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej Dane

rozwi4zanie techniczne moZe by6 u:ztrane za r6wnowaZne, je2eli Wykonawca wyka2e' ze ma ono co

najmniej takie parametry jak wymaga podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry

por6*ny*"1n", i mo2e by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami'

8) Przedmiot zam6wienia powinien spelniai wymogi zapisane w Strategii wsnallia- projekt6w

inwestycyjnychdlainteligentnychsiecigazowychwperspektywiefinansowej2ol4.z0z0'Wtymce|u
poa"-, tujo*y gazoci4gu naiezy stosowa6 materialy i rozwiqzania techniczne zapewniajqce spelnienie

przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:

- rury przewodowe dostosowane Jo t"*po* gazu ziemnego grupy E' a tak2e innych paliw gazowych' w

tym biogazu;

-taSmalo-kalizacyjnazwtopionqwkladk4stalow4lubzdrutemDYukladanaponadgazoci4giem;
- znaczniki elektromagnetyczne montowane w miejscach skrzyzowai.r z innymi urz4dzeniami infrastnrkury

ruroci4g6w naftowYch

4 Termin wykonania zam6wienia

Ustalasig,i2wykonanieprzedmiotuzam6wieniapowinnonast4pi6niep62niejnizwterminie:
l) zakofczenie prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniowych' do dnia 30 paidziemika

2019 t.

2) pnekazanie Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia

SIME Polska Sp' z o.o., ul' 1 Mala 18, 96-500 sochaczew tel 
.-+48.22.10 

25 3oo fax +4a2210253o1

e.mart rnfo@srmepotska.pr. Ntp 526-Zl-g9-a16, #',i"r"iir*y ar" . .i. w""zewy xtv \^Jydzar Gospodarczy Krapwego Rejestru sado*ego

pod numerem KRS ooioiiJodili"pni -thdowv 23 ooo ooo PLN' wwlvslmepollka pl
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5. Warunki wykonenia zam6wienia
Szczegolowe warunki wykonania zam6wienia okre(lone sA we wzorze umowy w sprawie zam6wienia,

stanowiqcym zal4cmik nr 7 do niniejszej SIWZ.

7. Warunki udzialu w postgpowaniu

l) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu okre6lone s4w $ ll Procedury.

2) Zamawiaj1cy ustanawia nastgpuj4ce szczeg6lowe warunki udzialu w postgpowaniu:

a) Wyposa2enie technicme - Wykonawca obowiqzany jest dysponowa6 przy realizacji umowy sprzgtem

umo2liwiaj4cym terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lno6ci posiadac wyposaZenie technicme o
jednostkowej warto5ci rynkowej powy2ej l0 000 zlotych.

b) Zdolnofd zawodowa - Wykonawca obowiqzany jest przy realizacli umouy dysponowai osobami, kt6re
bgdq uczestniczy6 w wykonyvaniu zam6wienia i legitymujq sig uprawnieniami budowlanymi oraz

Swiadectwami kwalifikacyjnymi D (min. I osoba) i/lub E (min. 2 osoby) waZnymi co najmniej w okesie
realizacji zam6wienia uprawniajqcymi do zajmowania sig eksploatacj4 vz4dzei, instalacji i sieci - grupa

3, przy czym Wykonawca moZe uwzglgdnid osoby, kt6re uryskaly stosowne uprawnienia budowlane lub

energetycme w innych paristwach i majq prawo do ich wykonywania w Polsce.

c) Do5wiadczenie - Wykonawca obowi4zany jest posiada6 doSwiadczenie w wykonyrvaniu rob6t
budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej Sredniego ciSnienia w technologii zgrzewania PE.
Minimalne wymagane do6wiadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pigciu lat co najmniej 2000m
sieci gazowej o Srednicy min. 63 mm.

d) Warunki ekonomiczne - Wykonawca obowi4zanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnoici cyv',ilnej
w zakesie prowadzonej &ialalno5ci gospodarczej (odpowiedzialno6ci kontraktowej i deliktowej) na

l4cm4 sumg ubezpieczenia nie nizszq niz 500 000,0021.

e) Wykonawca rdziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancj i:

l) na odtworzenie nawierzchni na okres minimum 4 lat licz4c od dnia podpisania protokofu
koricowego,

2) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokofu koricowego
zgodnie z wzorem stanowi4cym Zal4cmik nr 8 do SIWZ.

3) O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu
zgodnie z postanowieniami $ ll ust.3 i$ 13 Procedury.

8. Dokumenty
1 . Wraz z ofert4 Wykonawcy obowiqzani s4 zlo\t, nastgpuj4ce dokumenty:

a) wypelniony Formularz Oferty - stanowi4cy zalqcnik nr ldo SIWZ,

b) aktualny odpis z wla5ciwego rejestru albo za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno5ci
gospodarczej, je2eli przepisy obowi4zujqcego prawa przewiduj4 obowiqzek wpisu do rejestru

albo ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, wystawione nie wcze5niej ni2 trzy miesi4ce przed

SIME PolSka Sp. z o,o., ul. 1 Mala 18, 96'500 Sochaczew, lel.: +48 2210 25 3oo.la\: +4a 2210 25 3o1.
e-mail: inio@simepolska pl, NIP: 526-24-99-,140, Sad Rejonowy dla m sl Warszawy XIV \.rdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491, KapMl zakladowy: 23 000 000 PLN, wi{w.5lmgpol8ka.pl

6. Wartaft zam6wienia
Szacunkowa warto66 zam6wienia wynosi:

a) Zadanie nr 201835: 48 267 ,56 zlotych plus VAI,
b) Zadanie nr 201840: 260 328,7 5 zlotych plus VAT.
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terminem skladania ofert (w formie oryginafu lub kopii po6wiadczonej zz zgodno!;i, z oryginalem przez
osobg uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy)
kopia zaSwiadczenia o niezaleganiu w podatkach wyd anego przezlJrz4d Skarbowy nie wczeSniej ni2 trry
miesi4ce przed terminem skladania ofert,
kopia zaSwiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawionego przez Zaklad lJbezpieczeh
Spolecznych nie wcze6niej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert,
wypelnione O6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -
stanowi4ce zal4cmik nr 2 do SIWZ,
pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zafi w imieniu
Wykonawcy skladaj4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie *ynika z innych dokument6w do niej
zal4czonych (w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej za zgodnoSt, z oryginalem przez osobg
uprawnionq do reprezentowan ia Wykonawcy),
oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie
wskazanej w pkt 9 ppkt l) lit. b) lub c),
o6wiadczenie - wykaz sprzgtu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru stanowi4cego
zal1cznik nr 3 do SIWZ,
oiwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykony,vaniu przedmiotu zam6wienia, posiadaj4cych
odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedtug wzoru stanowi4cego zzlqcmik nr 4 do
SIWZ,
wykaz wykonanych zadan wedlug wzoru stanowi4cego zal1cznik nr 5 do SIWZ,
kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualnq w okresie zwipania ofert4,
o6wiadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr
6 do SIWZ.
Je2eli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I lit. b, c, d obowi4zany jest zlo2y6 dokumenty r6wnowa2ne
wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, tj. dokumenty potwierdzajqce, Ze

jest wpisany do wlaSciwego rejestru, 2e nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie
spolecme i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloi enie na ruty
zaleglych platno5ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wlaSciwego organu. Je2eli w kraju
miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy nie wydaje sig ww. dokument6w zastgpuje sig je
dokumentem zawieraj4cym oiwiadczenie zlo2one przed, notariuszem, wlaSciwym organem s4dowym,
administracyjnym, albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania lub

siedziby Wykonawcy.
Kopia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I powy2ej, powinna by6 po5wiadczona za zgodnoit z
oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Za zgodno(t, z oryginalem
poSwiadczona powinna by6 kazda strona skladanego dokumentu.
W przypadku, o kt6rym mowa w $ 12 Procedury wszyscy Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig

c)

d)

e)

h)

i)

i)
k)
r)

2

3

4

o zam6wienie, obowi4zani s4 przedstawi6 dokumenty wymienione w pkt I powy2ej.

5. Wykonawca mo2e polega6 na wiedzy i do6wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnoSciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w
takiej sytuacj i zobowi4zany jest udowodni6 Zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizzcji zam6wienia, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc w tym celu pisemne

zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycj i niezbgdnych zasob6w na potrzeby

wykonania zam6wienia. Ponadto w przypadku polegania na zasobach innych podmiot6w,

Wykonawca j est zobowiqzany do przedstawienia dokument6w wymienionych w pkt I powyzej

dla tych podmiot6w.

SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.: +48 22 10 25 3oo,lax +48 2210 25 301,
e-mail: info@simepolska pl, NIP: 526-24-9S-440, Sad Reionowy dla m.st. Warszawy XIV \'Vydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdow€go

pod numerem KRSI 0000193491, Kapitat zaktadowy: 23 000 000 PLN, www.Eimgpolska.pl 
_/-ry,,. 1'
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6. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z potwierdzonym za zgodnoi| tlumaczeniem

najgzyk polski.

7. Tre56 oferty musi odpowiada6 tre6ci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia.

9. Wadium
1) Wykonawca przystgpujqcy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zany jest wnieSc

wadium w wysoko$ci 20 000 PLN (slownie: dwadzie5cia tysigcy zlotych) wjednej z nastgpuj4cych

form:
a) w formie kaucji latnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander Bank

Polska S.A. nr 72 1500 1618 l2l6 1004 0605 0000 - w t)'tule przele*u nale2y wpisa6,,Wadium

w postgpowaniu nr 201835-201 840",

b)w formie gwarancji bankowej,

c)w form ie gwarancji ubezpieczeniowej.

Za dziefi wniesienia wadium w formie kaucj i platnej przelewem przyjmuje sig dzieti, w kt6rym
nasqpilo uznanie kwotq wadium rachunku bankowego Zamawiajqcego.

Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przelewem uplyrura w dniu poprzedzaj4cym

dziefi oznaczony jako termin skladania ofert.

Warunki zwrotu wadium okeSlone s4 w Procedurze. Wadium wniesione w formie kaucji platnej

przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w o5wiadczeniu o numerze rachunku

bankowego - wedtug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiajqcy wymaga, aby gwarancja bankowa lub grvarancja ubezpieczeniowa ustanowiona na

poczet wadium byla waZna co najmniej w okresie zwiqzania ofertq, zawierala co najmniej omaczenie

nazwy projektu i przetargu, kt6rego dotyczy, wysoko66 sumy gwarancyjnej uymagan4 przez

Zamawiaj4cego oraz nieodwolalne i bezwarunkowe zobowi4zanie gwaranta do zaplacenia ka2dej

kwoty do wysokoSci nieprzekaczajqcej sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne 24danie

Zamawiaj4cego.

2)

3)

4)

5)

lO. Zabezpieczenie naleiltego wykonania umowy i ubezpieczenie
1) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowiqzany bgdzie ustanowi6

zabezpieczenie nale4rtego wykonania umowy w wysoko6ci oraz w formie oke5lonej w $ l0 wzoru

umowy w sprawie zam6wienia stanowi4cym zal4cmik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zawiera6 omaczenie

umowy, kt6rej dotycry.
2) Wykonawca wybrany w postgpowaniu zobowi4zany bgdzie ustanowi6 zzbezpieczenie nale2ytego

wykonania umowy na okres realizacji zam6wienia, do 90-ego dnia po podpisaniu protokolu

ko6cowego.

3) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia bgdzie obowi4zany posiada6 umowg

ubezpieczenia o treSci oke6lonej we wzorze umowy w sprawie zam6wienia $ l0 pkt. 5 stanowi4cym

zalqcmik nr 7 do niniejszej SIWZ.

I l. Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
l) Wysoko5i wynagrodzenia Wykonawcy powinna okreSla6 calkowit4 wartoS6, kt6r4

Zamawiaj4cy jest obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t, o
kt6rych mowa w ust. 3 pkt I ), z zasttzezeniem pkt 3 poni2ej.

2) Wysoko66 wynagrodzenia Wykonawcy powinna byi wya2ona w zlotych.
3) Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od towar6w i uslug, je2eli na

podstawie przepis6w obowi4zuj4cego prawa zam6wienie stanowi przedmiot opodatkowania
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podatkiem od towar6w i uslug.
4) Wynagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okre5lonym we wzorze umowy stanowi4cym zal4cmik nr

7 do niniejszej SIWZ.

13. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert wariantowych

14. Podwykonawstwo
Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czgSci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie fizycmej
nie bgd4cej przedsigbiorcq, z zastrzezeniem, ze:

1) Wykonawca zobowiqzany jest poda6 zar6wno czg56 zam6wienia, kt6r4 bgdq realizowa6
podwykonawcy, jak i ich nazwy,

2) Powierzenie czg5ci zam6wienia podwykonawcy nastqpi za zgod4 Zamawiaj4cego.

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) Oferty nalezy skladai w formie pisemnej osobiScie lub drog4 pocztowq na adres Zamawiajqcego w

terminie do dnia 30 lipca 2019 r. do godziny l2m.
2) Oferta powinnabyt zawarlaw zzmknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz adnotacjq

,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201835-201 840".
3) Oferta powinna by6 sporzqdzona w jgryku polskim.
4) Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty przez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawi6 dokument
pelnomocnictwa).

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okreSlone w ust. 8.

6) Otwarcie ofert nast4pi 30 lipca 2019 r. o godz. 1230.

16. Tajemnica przedsigbiorstwa
W ofercie Wykonawca moze zastrzec poufno6i informacji stanowi4cych tajemnicg pnedsigbiorstwa w
rozumieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.

22019 r., poz. l0l0).

17. Termin zwi4zania ofert4
l) Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni poczqwszy od daty uplyrru terminu skladania ofert.
2) W przypadkach oke5lonych w Procedurze przed upbrvem terminu zwi4zania ofertA Zamawiaj qcy mo2e

zwr6cii sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedtu2enie tego terminu o omaczony okes.

18. Kry.teria wyboru ofefty
Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wylqcznie
zaoferowanej ceny calkowitej.

na podstawie

19, Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia
Zarnawiajqcy zawrze umowg w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie, wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcznik nr 7 do SIWZ, z Wykonawcq wybranym w przetargu na podstawie

kryteri6w okre5lonych w ust. l8 SIWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru

12, Oferty czgSciowe

Nie dopuszcza sig mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych.
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oferty, chyba irc zajd4 okolicmoSci uniemo2liwiaj4ce podpisanie umowy w tym terminie - w6wczas

Zamawiaj4cy poinformuje o tym na piSmie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystn iej sza.

20. Srodki ochrony prawnej
Stronom postQpowania o udzielenie zam6wienia przysluguj4 (rodki ochrony prawnej przewidziane w

przepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lnoSci w Kodeksie Cyvilnym'

22. Wyja6nienie trcSci SIWZ
Zamawiajqcy udziela wyjainieri dotycz4cych re6ci SIWZ na zasadach okre6lonych w Procedurze.

23. Zalqcztiki
Do SIWZ zal4cza sig:

l) formularz ofertY,

2) o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu.

3) wz6r oSwiadczenia - wykaz sprzgtu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia,

4) wz6r oSwiadczenia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonyrraniu przedmiotu zam6wienia,

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne,

5) wz6r wykazu wykonanYch zadali,

6) wz6r o6wiadczenia o numerze rachunku bankowego,

7) wz6r umowy,
8) wz6r gwarancji na roboty budowlane.

24. Inne istotne postanowienia

l) Zamawiajqcy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zal4cznikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, za6 sprzecznoS6 o ferty zSIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.

ZloLenie przezwykonawcg oferty ozn acza przyjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzeilefl.

2) Zamawiaj4cy zastrzega., i2 mo2e uniewaini6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zmieni6

postanowienia SIWZ bez podania pruyczyn.

3) W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcom nie przysluguje

roszczenie o zwrot koszt6w uczestnictwa w post9powaniu.

4) OSwiadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane pisemnie, faksem lub za pomocq

poczty elektronicmej na adres podany w SIWZ uwaia sig za zlo2one w terminie, je2eli dotarty

one do Zamawiaj4cego przed uplyuem wskazanego terminu.
5) Warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym uplywa termin skladania ofert.

25. Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne
W sklad Komisji Przetargowej wchodz4 nastgpuj4ce osoby:

I . Pawel Lodyga - Kierownik Eksploatacji Inspektor Nadzoru
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21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6niei
Informacji i wyjasnieli zwi4zanych z niniejsrym postgpowaniem udzielajq:

1) w sprawach technicznych pan Pawel Lodyga, nr tel. +48 531 547 834, adres e-mail:

p.lodyga@simepolska.pl w godz. 900-1700,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrqga, nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail:

a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9m-1 700
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2. Anna Mitrgga - Prawnik
3. Adam Bobryk - Spejalista ds.Technicznych i Przyl1czei

Lista innych os6b biorqcych udzial w przeprowadzeniu Postgpowania:
I . Jerzy Trzciriski - Dyrektor Zarz4dzaj4cy
2. Wojciech Nalewajko - Dyrektor ds. finans6w i rozwoju

26. Postanowienia kof cowe
1) Zamawiaj4cy publikuje SIWZ na stronie intemetowej: www.simepolska.pl. oraz w Bazie

Konkurencyjno6ci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:
httos://bazakonkurencyinosci.funduszeeurooejskie.gov.pl, a takze udostgpnia SIWZ w swojej siedzibie
pocz4wsry od dni a 12lipca2Ol9 r.

2) Zamawiajqcy udostgpnia Wykonawcom oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej w swojej
siedzibie.

Sochaczew, 12lipca 2019 r.

Jerzy

Dyrektor Zarz4dzaj4cy

Prokurent
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