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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMOWIENIA (SIWZ)
POST4POWANIf, O UDZIELENIE ZAM6WENIA NR 20I7O7l4

W TRYBIf, PRZETARGU

SIME Polska Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialno5cil

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st.

Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-

24-gg-44,0, REGON: 016439396, zwana dalej ,,zamawiaj4cym", zaprasza wykonawc6w do skladania ofert.

1. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew; tel. (22) l0 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e-

mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.

2. Procedura udzielania zam6wiei
l) postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70'-705 Kodeksu cyrNilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wieri z dnia 01.04.2018 r.; obowiqzuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie

wwwsimepolska.pl.
2) W sprawach nieuregulowanych Procedurq udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu

cywilnego.

3. Przedmiotzam6wienia
1) przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego cisnienia w miejscowo6ci Loch6w

Jasior6wka, gm. Loch6w, powiat Wqgr6w o dl. ok. 2100m i Srednicy DN l'l0mm'

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu.

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,

- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowi4zk6w okreslonych we wzorze umowy stanowiQcym zal4cznlk nr 7 do SIWZ.

3) Wykaz obowiqzk6w zwiqzanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie

zam6wienia - zalqcznik nr 7 do SIWZ, zaS szczeg6lowy opis oraz zakes prac zawarty jest

w Projekcie budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu budowlanego nale2y

traktowa6 w spos6b komplementarny, a w sltuacji ich sprzecznofui - rozstrzyga tres6 slwz.
4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie

Zamawiaj4cego w Sochaczewie prry ul. I Maja I 8 w dni robocze w godz. 9m- 1700 oraz na

stronie intemetowej pod adresem: https://drive.goosle.com/drive/fblders/ I kaGgpS-MzCO-

GCblE2evZvvJ ri 2 BaslJ3

5) Zamawiajqcy przekrhe Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.

SIME Polska Sp. z o'o., ul. 1 Ma|a 18, 96-500 Sochaczew' tel.: +48 22 10 25 300, fax +48 22 10 25 301,

e-mail: into@simepolska pl, NiP: 516,24,99,440, Sqd Rejonowy dla m st Wa6zawy XIV Vwdzial Gospodarczy Krajowego Reiest u

pod numerem KRS 0000193491, Kapital zakhdowyl 23OOOOOO PLN. rvwvYsimepolska pl
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W zwiqzku z przygotowaniem i realizacjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, miliskim i wolomiriskim", bgd4cego przedmiotem

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j

inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucj i energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko na lat a2014-2020,
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6) Zamawiaj4cy informuje, 2e z dniem zawatcia umowy w sprawie zam6wienia przekaze

Wykonawcy posiadane pozwolenia na budowQ: Decyzjg nr 50611112018 z dnia 14.09.2018r. wydan4

przez Wojewodg Mazowieckiego, Decyzjg nr 5l8llll20l8 z dnia 25.09.2018r. wydan4 przez Wojewodg

Mazowieckiego, Decyzjg nr 554118 z dnia 05.10.2018r. uydan4 przez Starostg Wggrowskiego.

Zamawiaj4cy informuje, 2n zloiryl dwa wnioski o pozwolenie na budowg sieci gazowej o l4cznej

dlugoSci 289m w Urzgdzie wojew6dzkim w warszawie (teren Tamknigty PKP) i przedmiotowe

postgpowanie jest w toku, przy czym Zamawiaj4cy wedlug najlepszej wiedzy ocenia,2e pozwolenie na

budowg powinno by6 gotowe do przekazania Wykonawcy do dnia 30 marca 2019

r. Zamawiaj4cy informuje, Le zlozyl takLe wniosek o pozwolenie na budowg sieci gazowej o dlugo5ci

27 m w starostwie powiatowym w Wggrowie (teren otwarty PKP) i przedmiotowe postgpowanie jest w

toku, przy czym Zamawiaj4cy wedlug najlepszej wiedzy ocenia, 2e pozwolenie na budowg powinno

by6 gotowe do przekazania Wykonawcy do dnia l5 lutego 2019 r.

7) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej, koniecmosci

stosowania konkretnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w

od oke6lonego producenta lub producent6w, zamawiaj4cy dopuszcza w ka2dym z takich przypadk6w

r67gti4zania r6wnowa2ne. Zamawiajqcy dopuszcza tez zastosowanie rozwi1zafi r6wnowaZnych do

norm technicznych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacj i projektowej.

Dane rozwi4zanie technicme mo2e by6 uznane za r6wnowa2ne, je2eli wykonawca wykerze,2e ma ono

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

por6wnyrvalne, i mo2e byi stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami'

g) przedmiot zam6wienia powinien spelnia6 wymogi zapisane w strategii wsparcia projekt6w

inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014'2020. W tym celu

podczas budoury gazoci4gu nalezy stosowa6 materialy i rozwiqzania techniczne zapewniaj4ce

spelnienie przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takie jak:

- rury prre*odo*e dostosowane do transportu gazu ziemnego gnrpy E, a takze innych paliw gazowych'

w tym biogazu;

- tasma lokalizacyjna z Mopion4 wkladk4 stalow4 lub z drutem DY ukladana ponad gazoci4giem;

- macmiki elektromagnetyczne montowane w miejscach skzyzowafi z innymi urzqdzeniami

infiastruktury technicznej ;
- slupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mo2liwe w miejscach

zmiany kierunku, lecz nie nadziej ni2 co 250 m.

9) Wsp6lny Slownik Zamowienia

Kody wedlug CPV:

4523|20u7_Robotybudowlanewzakesiebudo*yruroci4g6wnaftowychigazociqg6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

4. Termin wykonania zsm6wienia
Ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 nie p62niej niz w terminie:

I ) zakoriczenie prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 24 maja 2019 r.

2) przekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia

2l czerwca 2019 r.

5. Warunki wykonania zam6wienia
Szczeg6lowe warunki wykonania zam6wienia okeilone s4 we wzorze umo*y w sprawie

zam6wieni4 stanowi4cym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
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6. Warto56 zam6wienia
Szacunkowa warto56 zam6wienia wynosi 361 614,00 zlotych plus VAI

3)

. Warunki udzialu w postgPowaniu

l) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu okre6lone s4 w $ I I Procedury.

2) Zamawiaj4cy ustanawia nastQpujqce szczeg6lowe warunki udzialu w postgpowaniu:

a) Wyposa2enie technicme - Wykonawca obowi4zany jest dysponowa6 przy realizacji umowy sprz{tem' 
u111ozli*iu.14ay* terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lnoSci posiada6 wyposa2enie techniczne o

jednostkowej warto6ci rynkowej powyzej l0 000 zlotych.

b) ZdolnoS6 zawodowa - Wykonawca obowiqzany jest przy realizzcji umowy dysponowa6 osobami, kt6re

bgd4 uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia i legitymuj4 sig uprawnieniami budowlanymi oraz

Swiadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniaj4cymi do zajmowania sig eksploatacj4 urz+dzph,

instalacji i sieci - grupa i, prry 
"ry^ 

Wykonawca moze uwzgl'dni6 osoby, kt6re uryskaly stosowne

upra*nienia budo*'i*" trU"n".g"tycme w innych palistwach i majq prawo do ich wykonywania w Polsce'

c) Do6wiadczenie - wykonawca obowiqzany jest posiada6 doswiadczenie w wykonywaniu rob6t

budowlanych polegaj4cych na budowie iieci garowe.l Sredniego ci6nienia w technologii zgrzewania PE.

Minimalne *y-agane dos*iadczenie to: wybudowanie w okesie ostatnich pigciu lat co najmniej 2000m

sieci gazowej o Srednicy min. I l0 mm.

d) Warunki ekonomiczne - Wykonawca obowiqzanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
-' * -k".i" prowadzonej Lialalnosci gospodaiczej (odpowiedzialno6ci kontraktowej i deliktowej) na

l4czn4 sumg ubezpieczenia nie niZsz4 ni2 500 000,0021'

e) Wykonawca u dziela Zamawiaj4cemu pisemnej Cw1ancjil .

l) na odWorzenie nawierzchni na oLtes minimum 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu

koticowego,
2) na robot/rurociqgowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego

zgodrie zwzorem stanowi4cym Zalqcmik nr 8 do SIWZ'

o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu zgodnie z

postanowieniami $ ll ust. 3 i $ 13 Procedury.

E. DokumentY
l. Wraz z ofert4 Wykonawcy obowiqzani s4 zloiryt nastQpuiQce dokumenty:

a) wypelniony Formularz Oferty - stanowiqcy zal4cmik nr Ido SIWZ,

Uj a[tuatny oapls z wla6ciwego rejestru albo zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej,

jezeli przepisy obowi4zuj 4cego prawa przewiduj4 obowiqzek wpisu do rejestru albo ewidencji dzialalno6ci

!orpoi"r"r".1, *ysta*ione nie wczeSniej niz trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert (w formie

oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos6 z oryginalem przez osobg uprawnionq do reprezentowania

Wykonawcy)
c) kopia zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przcz urz4d Skarbowy nie

wcze{niej ni2 trzy miesiqce przed terminem skladania ofert,

d) kopia za6wiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawi onego przez zaklad

ubezpieczeri Spolecmych nie w czeiniej ni|. trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert.

e) wypelnione Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia - stanowi4ce zal4cznik nr 2 do SIWZ,

f) pehomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania mbowi4zari w

SlltrE Polska Sp. z o.o.. ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel I +48 22 10 25 3oo iax +4a 2210 25

e-mait: info@simepotska.pt, Nlp 5i6-24-S9-440, Sed Rejonowy dta m St waGzawy xlv w)/dzial Gospodarczy Kraiowego

pod numerem KRS: ooootg3agt, Xapltal za$aOowy: 23 oo0 ooo PLN, www gimepolska'pl

301,
Re,estru

fl ;H".:,.-.*l*.-.,.
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imieniu Wykonawcy skladaj4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokument6w do niej zal4czonych (w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej zz zgodnoit z oryginalem

przez osobg uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),

oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie

wskazanej w pkt 9 ppkt i) lit. b) lub c),

o3wiadczenie - .q1kaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedfug wzoru stanowiqcego

zalqcmik nr 3 do SIWZ,

o$wiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonyxaniu przedmiotu zam6wienia, posiadajqcych

odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru stanowi4cego zal1cznik nt 4 do

SIWZ,
wykaz wykonanych zadaf wedlug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr 5 do SIWZ'

kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualn4 w okresie zwiqzania ofert4,

o6wiadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowiAcego zal}cz;Jl.ik rr
6 do SIWZ.

Unia Europejska
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Rozwoju Reqlonalneqo

h)

i)

j)
k)
l)

9. Wadium
1)

2. JeLeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I lit. b, c, d obowi4zany jest zlo2y6 dokumenty r6wnower2ne

wystawione w kaju, w kt6rym ma sie&ibg lub miejsce zamieszkania, tj. dokumenty potwierdzajqce, ze

jest wpisany do wlaSciwego rejestru ,2e nie zalegaztiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie

ipoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty

zaleg)ych platno6ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu. Je2eli w kaju

miejsca zamieszkania lub siedziby wykonawcy nie wydaje sig ww dokument6w zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym oSwiadczenie zloaone przed notariuszem, wlaSciwym organem s4dowym,

administracyjnym, albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania lub

siedziby WykonawcY.

3. Kopia dokument6w o kt6rych mowa w pkt I powyzej, powinna by6 poswiadczona za zgodnoi' z

oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy' Za zgodno{t z oryginalem

po6wiadczona powinna by6 kaZda strona skladanego dokumentu'

4. W przypadku, o kt6rym mowa w $ 12 Procedury wszyscy wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o

zam6wienie, obowiqzani sq przedstawi6 dokumenty wymienione w pkt I powyzej '

5. Wykonawca mo2e polega6 na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

Brykonania zam6wienia, zdolnoSciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezale2nie od

charakteru prawnego l4czqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sltuacji zobowi4zany jest

udowodni6 Zamawiaj4cemu, iZ bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w

szczeg6lno5ci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia. Ponadto w przypadku polegania na

zasobach innych podmiot6w, wykonawca jest zobowiqzany do przedstawienia dokument6w

uymienionych w pkt I powyzej dla tych podmiot6w.

6. Dokumenty sporz4dzone w jgryku obcym s4 skladane wraz z potwierdzonym za zgodnosd ttumaczeniem

najgzyk polski.

7. Tre(i oferty musi odpowiada6 tre3ci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia.

Wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zany jest

wnie56 wadium w wysoko6ci 35 000 PLN (slownie: ttzydzie{ci pi96 tysigcy zlotych)

w jednej z nastgpujqcych form:

a) w formie kaucjiplatnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander

Bank Polska S.A. nr 72 1500 l6l8 1216 1004 0605 0000 - w tytule przelewu nale{

Sadowego
SIME Polska Sp' z o.o., ul 1 Ma|a 18, 96-500 Sochaczew, tel . +48 22 10 25 300, fax +4a221o253o1

+mail: info@stmepolska.pl, NIP: 526-24,9S-440, Sqd Rejonowy dla m.st. waaszawy xlv wdzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru

pod numeem KRs: 0000193491, Kapatal zaktadowyl 23 ooo 000 PLN, www.slmepolska.pl
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wpisa6 ,,Wadium w postgpowaniu m 20170714",

b)w formie gwarancj i bankowej.

c)w formie gwarancj i ubezpieczeniowej.

2) Za dzieh wniesienia wadium w formie kaucj i platnej przelewem prryjmuje sig dzieli, w kt6rym

nast4pilo uznanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiajqcego.

3) Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przelewem uplrrya w dniu poprzedzajqcym

dziei omrczony jako termin skladania ofert.

4) Warunki zwrotu wadium okre6lone s4 w Procedurze. Wadium wniesione w formie kaucji platnej

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

bankowego - wedlug wzoru stanowiQcego zal4cznik nr 6 do SIWZ'

5) Zamawiajqcy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa ustanowiona na

poczet wadium byla wa2na co najmniej w okesie zwi4zania ofert4.

10. Zabezpieczenie naleiltego wykonania umowy i ubezpieczenie

l) Wykonawca wybrany w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia obowi4zany bQdzie ustanowi6

zabezpieczenie nale2ltego wykonania umowy w wysokosci oraz w formie okeslonej w $ l0 wzoru

umowy w sprawie zam6wienia stanowiqcym zalqcmik nr 7 do niniejszej slwz. w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zawierat omaczenie

umowy, kt6rej dotyczy.

2) Wykonawca *ybrany w postgpowaniu zobowiqzany bgdzie ustanowi6 zzbezpieczenie nale2ytego

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

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

ubezpieczeniaotreSciokeSlonejwewzorzeumowywsprawiezam6wienia$l0pkt.5stanowiqcym
zal4cmik nr 7 do niniejszej SIWZ.

11. Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

l) Wysoko66 wynagrodzenia Wykonawcy powinna oke6la6 calkowit4 wartos6, kt6rq Zamawiaj4cy jest
- 

obo*i4zany zaplaci6 wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt

l), z zastrzeieniem Pkt 3 Ponizej.
2) WysokoS6 wynagrodzenia Wykonawcy powinna by6 wyra2ona w zlotych'

3) Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od towar6w i uslug, je2eli na podstawie

przepis6w obowi4zuj4cego prawa zam6wienie stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od

towar6w i usfug.

4) Wynagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okreSlonym we wzorze umo$ry stanowi4cym zal4cznik ff
7 do niniejszej SIWZ.

12. Oferty czg6ciowe

Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert czg6ciowych'

13. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert wariantowych'

14. Podrrykonawstwo
Wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czgsci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie

fizycznej nie bgd4cej przedsigbiorc4, z zastrzeireniem, 2e:.

l) wykonawca zobowiqzany jest poda6 zar6wno czgs6 zam6wienia, kt6r4 b9d4 realizowa6
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podwykonawcy, jak i ich nazwy,

2) Powierzenie czg6ci zam6wienia podwykonawcy nast4pi za zgodq Zamawiaj4cego.

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) Oferty nalezy sklada6 w formie pisemnej osobiscie lub drog4 poczowA na adres Zamawiajqcego w

terminie do dnia I I lutego 2019 r. do godziny 1200.

2) Oferta powinn abyt, zawartaw zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz adnotacjq

,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 20170714" '

3) Oferta powinna by6 sporz4dzona wjgzyku polskim.

4) Oferta powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty przez pelnomocnik6w wykonawca powinien przedstawii dokument

pelnomocnictwa).

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okeslone w ust' 8'

6) Otwarcie ofert nast4pi I I lutego 2019 r. o godz. 1230'

I 6. Tajemnica przedsigbiorstwa
w ofercie wykonawca moalA z strzec poufnos6 informacji stanowi4cych tajemnica przedsigbiorstwa w

rozumieniu art. ll ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6in. zm.).

17, Termin zwiqzania ofertq
'l) Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni pocz4wszy od daty uptyrvu terminu skladania ofert.

2) W przypadkach okeslonych w Procedurze przed up\'rvem terminu zwiqztniaofert4Ztmawiaj4cy mo2e

zwi6ci6 sig do wykonawc6w o *yrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o omaczony okres.

18. Kryteria wyboru oferty" 
Zamawiaj4cy doiona wyboru oferty najkorzystniejszej wyl4cznie na podstawie zaoferowanej ceny

calkowitej.

19. Termin podpisanir umowy w sprawie zam6wienia

Zamawiajqcyzawrzeumowgwsprawiezam6wieniawswojejsiedzibie,wedlugwzorustanowi4cego
zalqcmik nr 7 do SIWZ, z Wykonawc4 wybranym w przetargu na podstawie kryeri6w okeilonych w ust'

l8 ilwz, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferty, chyba 2e zajd4 okolicmoSci

uniemo2liwiaj4ce podpisanie umowy w tym terminie - w6wczas Zamawiaj4cy poinformuje o tym na

piSmie WykonawcA, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza'

20. Srodki ochrony Prawnej
stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przystuguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane w

przepisach obowi4zuj4cego prawa, w szczeg6lno6ci w Kodeksie Cywilnym'

21. Osoby upowa:inione do udzielania informacii i wyjainief
Informacji i wyjadnieri zwiqzanych z niniejszym postgpowaniem udzielaj4:

1) w sprawach technicmYch:

a) pan Pawel Lodyga, nr tel' +48 531 547 834, adres e-mail: p lodyga@simepolska'pl w

godz. 9m-l7oo,

b) pan Krzysaof Bobryk, nr tel. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska'pl

w godz. 9oo-17m,
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2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga, nr 1"1. +48 531 915 898, adres e-mail

a.rnitrega@simepolska.pl w godz. 9m- l 7m

22. Wyja5nienie trc5ci SIWZ
Zamawiajqcy udziela wyjaSnieri dotycz4cych tresci SIWZ na zasadach oke5lonych w Procedurze.

23. Zal4czniki
Do SIWZ zal4cza si9:

l) formularz ofertY,

2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu,

3) wz6r o6wiadczenia - wykaz sprzgtu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia,

4) wz6r oSwiadczenia o liczbie os6b zarudnionych przy wykonyT Naniu przedmiotu zam6wienia,

posiadajqcych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme,

5) wz6r wykazu wYkonanYch zadari,

6) wz6r o5wiadczenia o numerze rachunku bankowego,

7) wz6r umowY,

8) wz6r gwarancj i na roboty budowlane.

24. Inne istotne postrnowienia
l) Zamawiaj4cy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, za6 sprzecmosd oferty z slwz lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.

ZloLenie przezyykonawcg oferty ozn aczaprzyjgcie warunl6w wykonania zam6wienia bez zaslrzei.efi.

2) Zamawiajqcy z.astrzega, i2 mo2e uniewaini6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zmienii

postanowienia SIWZ bez podania przyczyn.

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

roszczenie o zwrot koszt6w uczestnictwa w postgpowaniu.

4) Oswiadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane pisemnie, faksem lub za pomoc4 poczty

elektronicznej na adres podany w SIWZ uwaia sig za zloione w terminie, je2eli dotarty one do

Zamawiajqcego przed uplyrvem wskazanego terminu.

5) Warunli pir"t rgu -ogq ulec zmianie do dnia, w kt6rym upl,Na termin skladania ofert.

25. Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne
W sktad Komisji Przetargowej wchodz4 nastQpuj4ce osoby:

l. Krrysaof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicmego

2. Olga Oczkowska - Kierownik Dziafu Kontraktowania

3. Pawel Lodyga - Kierownik Eksploatacji lnspektor Nadzoru

4. Anna Mitrgga - Prawnik

Lista innych os6b bior4cych udzial w przeprowadzeniu Postgpowanta

l. Jerzy Trzciriski - Dyrektor Zatzqdzalqcy

2. Wojciech Nalewajko - Dyrektor ds. finans6w i rozwoju

26, Postanowienia koricowe
1) Zamawiaj4cy publikuje SIWZ na stronie internetowej: rvrvrv.simepolska.pl. oraz w Bazie

s
SIME Polska Sp. z o.o., ol 1 Mata 18, 96-500 Sochaczew, tel : +48 22 10 25 300' farr +48 22 10 25 301,

e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Wa6zawy XIV Wdzjal Gospodarczy Krajowego Rejestru
pod numerem KRS] 0000193491, Kapital zaktadowy: 23 000 000 PLN, www.simopolaka.pl



1
Fundusze
Europejskie
hf rastruktura I S.odowisko

Rzeczpospolita
Polska

KonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:

htrDS l/bazakonkurencvinosc firndrrszeerr ronel sk ie ov. a tak2e udostgpnia SIWZ w swojej siedzibieq n

ilpold€

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionatnego

pocz4wsry od dnia 25 stycmia 2019 r.

2) Zamawiaj4cy udostgpnia Wykonawcom oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej w swojej

siedzibie.

Sochaczew, 25 stycznia 2019 r

Jerzy Trzciriski
Dyrektor Zarz4dzaj4cy

Prokurent
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