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W zwiqzku z przygotowaniem i realizzcjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach oSciennych, tj. warszawskim-

zachodnim i 2yrardowskim", bgdqcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

energii" Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

SIME Polska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq

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-

24-99-440, REGON: O\6439396, zwana dalej ,,Zamawiaj4cym", zaprasza Wykonawc6w do skladania ofert.

2. Procedura udzielania zam6wiert

l) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cyrrilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wieri z dnia 01.04.2018 r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie

www.simepolska.pl.
2) W sprawach nieuregulowanych Procedur4 udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu

cyrvilnego.

- zakup material6w do wykonania zadania,

- *ykonanie obowi4zk6w okredlonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik nr 7 do

SIWZ.
3) Wykaz obowiqzkow zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawartyjest we wzorze umowy

w sprawie zam6wienia - zal4cznik nr 7 do SIWZ, zai szczegctlowy opis oraz zakres prac

zawarty jest w Projekcie budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu

budowlanego nale2y traktowa6 w spos6b komplementarny, a w sltuacji ich sprzeczno6ci -
rozstrzyga tre56 SIWZ.

4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dos4pny jest do wgl4du w siedzibie

SIME Polska Sp. z o.o., ul l Maia 18.96-500 Sochaczew, tel +4a2210 25 300,lax +4a2210253o1,
+mait info@simepolska pl. NIP: 526-24,99-440 Sqd Rejonowy dla m sl Warszawy XIV \ rydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS 0000193491 Kapital zakladowy 23000000P1N www simspolska.pl
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARTTNKOW ZAMOWIf, NIA (SIWZ)
POST4POWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NR 211710

W TRYBIE PRZETARGU

1. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja I 8, 96-500 Sochaczew; tel. (22) 10 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e-

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

3. Pnedmiot zrm6wienia
l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego ci6nienia w miejscowo5ci Sochaczew, ul.

Mtynarska, ul. Lqkowa, ul. Glogowa, ul. Kampinoska, ul. Dzialkowa:

- o dl. ok. l97Em i SrednicY DN I lOmm,

- o dl. ok. 1352,5m i Srednicy DN63mm

l4cmie ok. 3330'5m

2) Pnedmiot zzm6wienia obejmuje r6wnie2:

- napra\*y powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,
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Zamawiajqcego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 oraz na stronie

intemetowej pod adresem https://drive oocle.com/ooen?id lGbo7-Z U4k8e-

udtdrxWiiwzrkV4rkPO

5) Zamawiajqcy przekaZe Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

6) Zamawiaj4cy informuje, 2e z dniem zawarcia umowy w sprawie zam6wienia przekie

wykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: Decyzjg nr 17 .2019 z dnia 04.01.2019r. wydanq przez

Starostg Sochaczewskiego.

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

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

od okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w ka2dym z takich przypadk6w

roryi4zania r6wnowa2ne. Zamawial4cy dopuszcza tez zastosowanie rozwiqzah r6wnowaZnych do

norm technicmych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej.

Dane rozwi4zanie techniczne moze by6 uznane za r6wnowa2ne, jeZeli wykonawca wykaze, ze ma ono

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

por6wnyrNalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

8) Przedmiot zam6wienia powinien spelnia6 wymogi zapisane w Strategii wsparcia projekt6w

inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspek[rvie finansowej 2014-2020. w tym celu

podczas budowy gazoci4gu nale2y stosowa6 materialy i rozwi4zatia techniczne zapewniaj4ce

spelnienie przez siei warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:

- rury przewodowe dostosowane do transportu g zu ziemnego grupy E, a takje innych paliw gazowych,

w tym biogazul

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

- znaczniki elektromagnetyczne montowane w miejscach skzy2owa6 z innymi urz4dzeniami

infrastruktury technicznej ;
- sfupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mo2liwe w miejscach

zmiany kierunku, lecz nie rzadziei ni2 co 250 m.

9) Wsp6lny Slownik Zam6wienia

Kody wedlug CPV:

45231200..7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

5. Warunki wykonania zam6wienia

Szczeg6lowe warunki wykonania zam6wienia okre5lone s4 we wzorze umowy w sprawie

zam6wienia, stanowi4cym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6. Warto66 z.am6wienia

Szacunkowa warto6d zam6wienia wynosi 524 706,30 zlotych plus VAT.

7. Warunki udzialu w postgpowaniu

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

2) Zamawiajqcy ustanawia nastqpuj4ce szczeg6lowe warunki udzialu w postqpowaniu
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4. Termin wykonania zam6wienia
Ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 nie p6lniej ni2 w terminie:

I ) zakorlczenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 19 czerwca 2Ol9 r.

Z) przekannie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 25 lipca

2019 r.
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a) Wyposa2enie techniczne - Wykonawca obowi4zany jest dysponowa6 przy realizacji umowy sprz9tem- 
u111ozli*iuj4cy. terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lnoSci posiadac wyposa2enie techniczne o

jednostkowej warto6ci rynkowej powyzej l0 000 zlotych.

b) Zdolnos6 zawodowa - Wykonawca obowi4zany jest prq realizacji umowy dysponowai osobami, kt6re

b9d4 uczestniczy6 w wykonyrxaniu zam6wienia i legitymuj4 sig uprawnieniami br:dowlanymi oraz

Swiadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniaj4cymi do zajmowania siq eksploatacj4 vz4dze6,

instalacji i sieci - grupa 3, przy czym wykonawca moze uwzglgdni6 osoby, kt6re uryskaly stosowne

uprawnienia budowiani lub energetycme w innych paistwach i maj4 prawo do ich wykonywania w Polsce.

c) Doswiadczenie - Wykonawca obowiqz-any jest posiada6 doSwiadczenie w wykonywaniu rob6t

budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej Sredniego ci5nienia w technologii zgrzewania PE.

Minimalnl wymagane do6wiadczenie to: *ybudowanie w okesie ostatnich pigciu lat co najmniej 2000m

sieci gazowej o Srednicy min. i l0 mm.

d) warunki ekonomicme - wykonawca obowiqzanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cyrrilnej-'* 
zakresie prowadzonej izialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno6ci kontraktowej i deliktowej) na

l4czn4 sumg ubezpieczenia nie nizsz4 niz 500 000,0021'

e) Wykonawca u dziela Ztmawiaj4cemu pisemnej gwarancji: 
.

t) na oatworzen]J-nu*ii.r"t ni nu'okt". *ini*u- 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu

koricowego,
2) na robory-ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu kohcowego

zgodnie-z wzorem stanowi4cym Zal4cmlk nr 8 do.SIWZ'

O udzielenie zam6wienia .oga *i"gli .ie wykonawcy, kt6rzy nie podtegajq wykluczeniu zgodnie z

postanowieniami $ ll ust.3 i$ 13 Procedury'

Dokumenty
L Wraz z ofert4 Wykonawcy obowi4zani sq zlozy(' nastgpuj4ce dokumenty:

a) wypelniony Formularz Oferty - stanowi4cy zal4cznik nr ldo SIWZ'

b) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnofci gospodarczej'

je2eliprzepisyobo*iq,u.i4""gop,"*aprzewidujqobowiqzekwpisudorejestrualboewidencjidzialalnosci
gospodarczej, wystawione nie wczeSniej niz trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert (w formie

oryginalu lub kopii poSwiad "^n"i 
a 

'gidnosc 
z oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania

Wvkonawcv)

c)kopiazaswiadczeniaoniezaleganiuwpodatkachwydanegoprzez|Jrz4dSkarbowyniewczeiniejni,trzy
miesi4ce przed terminem skladania ofert,

d)kopiazaSwiadczeniaoniezaleganiuwoplacaniuskladekwystawiolegopfzezZakladUbezpieczeil
Spolecznych nie wcze6niej ni2 trry miesi4ce przed terminem skladania ofert'

e) wypelnione Oswiadczenie o .p"ii"niu warunk6w udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia -

3)

8

stanowi4ce zal4cznik nr 2 do SIWZ,

I pelnomocnictwt dh osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zari w

imieniu Wykonawcy skladaj4cego oferti, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokument6wdoniejzalqczony"t,(*ro*i"oryginalulubkopiipoSwiadczonejzazgodnoi'z
oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy)'

g) orylinut ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium w przlpadku wniesienia
- 

wadium w formie wskazanej w pkt 9 ppkt l) lit b) lub c)'

h) oSwiadczenie - rryrlkaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedfug wzoru

SIME Polska Sp. z o.o', ul lMala18 96-500 sochaczew' lel +4822'lo253oo'lax:+4a2210253o1'

e-mair: inro@slieposra.pL Nrp, sjo-z+ee.4lo' sad dilono*y ota m st' warszawv xlv wydzal Gospodarczv Kraiorv€go Rejesttu

pod numerem KRS: oo;oirii+di'i"piti t"tea"'v 23 ooo ooo PLN' v{ww'slmopolska'pl
Sqdowego
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i)
stanowiqcego zal4cznik nr 3 do SIWZ,

oSwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia, posiadajqcych

odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznrk nr 4 do

SIWZ,
wykaz wykonanych zadaf wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr 5 do SIWZ'

kopig polisy, o kt6rej mowa w ust-7 pkt2lit. d) aktuatnq w okresie zwiqzania ofert4'

os*i,a","ni"*przypadkuwniesieniawadiumwformiekaucjiwedlugwzorustanowi4cegozal4czniknr
6 do SIWZ.

Je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej Polskiej'

zamiast jokument6w, o kt6rych mowa w pkt I lit. b, c, d obowi4zany jest zloZy6 dokumenty r6wnowazne

wystawione w kaju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, tj. dokumenty potwierdzaj4ce, 2e

jestwpisanydowla6ciwegorejestru,ienieza|egaztliszczaniempodatk6w,oplat,skladeknaubezpieczenie

spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozlozenie na raty

zaleglych platno6ci lub wstrzynlanie w calo6ci wylonania decyzji wla5ciwet" 
"t*.1':-'-:i:ll,^* ^Y":

.i".ilr"u -ri"rrt "nia 
lub siedziby Wykonawcy nie wydaje sig ww' dokument6w zastQpuJe srQ Je

dokumentem zawieraj4cym os*iud.r"ni" zloizone przed notariuszem, wlasciwym organem s4dowym'

administracyjnym, 
"fuo 

o.gurt"t t"rnot'qd' -*odo*"go lub gospodarczego miejsca zamieszkania lub

nastqpujqcych form:

a) w formie kaucji platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander

Bank Polska S.A. nr 72 iioo tote l2l6 1004 0605 0000 - w tytule przelewu nale2y

wpisa6 ,'Wadium w postgpowaniu nr 211710"'

b;n formie gwarancj i bankowej'

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej'

2) Za dzieiwniesienia *uaiurn * io-i" kaucj i platnej przelewem przyjmuje sig dziefl' w
-' 

tJo. ."r,uoilo umanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiaj4cego'

3) Termin na wniesienie *"ai-'i *- iotrnie kaucji platnej przelewem uptyrva w dniu

, 
.,:illiH:"ffi] 

o kt6rych mowa w pkt l powyze! powinna by6 poswiadczona za zsodnoit z

oryginalem przez osobv ';;;;;; ao t"p'"'"'L"ji wvkonawcv' za zgodnoit z oryginalem

posiiua"ronu po*inna by6 kazda strona skladanego dokumentu'

4. W prrypadku, o kt6rym mowa w $ 12. lrocelrrvl l-t?-::' 
*'non"wcv wsp6lnie ubiegaj4cv sig o

zam6wienie, obowiqzani s4 przedstawi6 dokumenty wymienione w pkt I powyzej

5. Wvkonawca mo2e polega6 ;;;;"d" i doswiadczeniu' potencjale technicznym' osobach zdolnych do

' ffi#;;;;;iJ"t",?"i*s"i""h finanso*ych lub ekonomicmvch innvch podmiot6w, niezale2nie od

charakteru prawnego t4"'u";;;;';iti tto'untt*' wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest

udowodni6 zamawia.lqcemu]l' iia'i" Jvtpt"owal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia' w

szczeg6lno6ci przedstawiai4c 
-* 

'i'-t'""r" 'it"rn'e 
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnyctt zasobOw na potrzeby wykonania zam6wienia Ponadto w przypadku polegania na

zasobach innych podmioti*' wvf*"*t" jest zobowiqzany do przedstawienia dokument6w

ulmienionyctrw pkt I powyzej dla rych podmiot6w 
^^huicr.tTonvm za zeodno(c tt

6. Dokumenty ,po.r4a,orl" * jgryku ol"yrn s4 skladane wraz z potwierdzonym za zgodno66 tlumaczenlem

najqzYk Polski.
7. Tre56 oferty musi odpowiada6 tre5ci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia'

*"utif 
*ruon"wca przystqpujqcv ao n9191o1v1nia o udzielenie zam6wienia obowiqzany jest wnie56

wadium w *y'oxos"ii! 000 PLi'l (slownie: trzydzie6ci pi96 tysigcy zlotych) w jednej z

i)
k)
l)

9

SIME Polska Sp z o'o" ul l Ma|a 18' 96-500 sochac2ew' tel 
-+48'22 

10 25 3oo fax +48 22 10 25 301'

o,,,'n"o,il[i,'"ffi X1,*Xgflllf:f,':[i:m;:* il'. Htr'f,:S:"ffi8,!'f]Tfl " 
*"n'u' Sqdowego
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poprzedzaj4cym dzieri oznaczony jako termin skladania ofert'

4) Warunki zwrotu wadium oke5ione s4 w Procedurze. Wadium wniesione w formie kaucji platnej

przelewemzostaniezwr6conenarachunekbankowywskazanywo6wiadczeniuonumerzerachunku
Lankowego - wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 6 do SIWZ'

5) Zamawiaj4cy o,nymalga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa usranowiona na
' 

poczet wadium byla waZna co najmniej w okesie zwi1zania ofert4'

10. Zabezpieczenie naleiytego *ykonania umorry i ubezpieczenie

1) Wykonawca *yb.;; w postqpo*aniu o udzielenie zam6wienia obowi4zany bqdzie ustanowi6

zabezpieczenie nale2ltego wykonania umowy w wysoko6ci oraz w formie okre6lonej w $ l0 wzoru

umowy w.p.u*i"-*:*i*i"nia stanowi4cym zal4cmik nr 7 do niniejszej :t*1 Y llO'::ll
wniesieniazabezpieczenia,'formiegwarancjiubezpieczeniowejlubbankowejzawiera6oznaczente
umowY, kt6rej dotYczY'

2) Wykonawca *vU'un-V * postqpowaniu. zobow.re]anY bqdzie ustanowic zabezpieczenie nale2ytego

wykonania u,,o*y 
''no 

Jkes realizacji zam6wienia, do 90-ego dnia po podpisaniu protokolu

,) ff;:I"T:; *brany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia bgdzie obowi4zanv posiada6 umowg

ubezpieczenia o tre6ci okeSlonej we wzorze umowy w sprawie zam6wienia $ l0 pkt' 5 stanowi4cym

zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ'

',. "r':;ffi::1":,:'fi::;fffitfr::i"XT#fx oke6ra6 carkowit4 warto56, kt6r4 Zamawiaj*cviest

obowi4zanv -pl""i6;;ilJi;;;;l;;;za'Ji"niu 
oraz rob6t' o kt6rych mowa w ust' 3 pkt

l)' z zastrzezeniem Pkt 3 Ponizej'

2) Wysoko66 *v""gtd;;;ilkJnu*"y po*intu blc wvrarzona w zlotych'

3) Do wynagodz"ni" Wykonu*"y zostanie doliczon' 
'"d;; 

od to*u'6* i uslug' je2eli na podstawie

przepis6w "b"*iq"j;:#;*" 
'-tu*""n 

'tun-J 
pt'"d-iot opodatkowania podatkiem od

towar6w i uslug , !- ^r--^:r^^, :ym zal4cznik nr

4) Wynagrodzenie zostanie zafacone w trybie okeSlonym we wzorze umowy stanowlq(

7 do niniejszej SIWZ'

12. OfertY cz46ciowe'-' --Ni";;p*zcza 
si9 mo2liwosci skladania ofert czgSciowych'

13. OfertY wariantowe'-' "-tL 
;;;.zcza sig mozliwoSci skladania ofert wariantowych'

14' Podwytonawsffoz" 
pot'i"t'ye *vkonanie ".1::i3T::*ta 

innemu przedsigbiorcv lub osobie

'l;tJl;:"Y:Tlfl'J'i::-",i:li"Tilii,Tl'iT;'?i zam6wienia' ktor4 bed4 rearizowac

PodwYkonawcY' 
jak i ich nazwY'

2) powierzenie czgsci zamo*ienia podwykonawcy n ast4pi za zgod4 zamawiaj4cego'

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert

l) oferty nutezy sruaiJT rl'rnl pit"rnn"l osobi6cie lub drogq pocztowq na adres

Zamawiajqcego w 
'"1#"i" 

a" l"i" t5 l't"go zote t do godziny 1200'

"..",,,*@",::SE"*P,"il3;":*":.J#ilrfdi"[ffHffi!#.fr[{'*1"ffi".s1fl,i{:;fi{;"-:ry,-v

n ;Ii..:,.*t*"-.,.
Rzeczpospotita
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2) Oferta powinn aby6 zawartaw zarnknigtej kopercie ze stemplem firmowym wykonawcy oraz adnotacj4

,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2l1710"'

3) Oferta powinna by6 sporz4dzona w jgryku polskim'

41 Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w prrypadku

podpisania oferty przez plhomocnik6w wykonawca powinien przedstawi6 dokument

pelnomocnictwa).

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okre5lone w ust 8'

6) Otwarcie ofert nast4pi l5 lutego 2019 r' o godz' l2t5 '

16. Tajemnica Przedsigbiorstwa
w ofercie wykonawca 

^oL" ^"t 
u" poufnosi informacji stanowi4cych tajemnica przedsigbiorstwa w

rozumieniu art. l1 ust.4;.1"*y z dnia i6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U'

z 2003 r. Nr 153, poz' l5O3 z pd.in' zm')'

17. Termin zwiqzania ofert4

I ) Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni pocz4wsry od daty uplywu terminu skladania ofert'

2) w przypadkacr, 
"r""iiJvJt' 

* p'*"aui'" pi"a uot*"i,*-'.o1*-'1T:-?.:":::awiaj4cv mo2e

zwr6ci6 sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedlu2enie tego terminu o oznaczony okes'

18. Krytena *yb91u$"fu",r, 
wyboru oferty najkorzystniejszej wyr4cznie na podstawie zaoferowanej ceny

calkowitej '

19. Termin podpisania umowy w sprawie zsm6wienia . ,. --..^:^: .i-r-ihio .verthro wzc
zamawiaj4cy -*.r" ,i;;;;; .pru*i" ,u.o*ienia w swojej siedzibie, wedlug wzoru stanowr4cego

zal4cznik nr 7 do SIWZ, z Wykonawcq wybranym w przetargu na podstawie kryteri6w oke6lonych w ust'

i a srwz, * t".mini" i'o i'i"''i"[10"1'";.': :l -t:'lX; ;iH;:]# ri"?ff]"iLTTl
uniemo2liwiaj4ce podpisanie umowy w tym termlnle

piS.i. Wytonu*ti, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystnleJsza '

20. Srodki ochrony prawnej :rzewidziane w

Stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przylluguja Srodki ochrony prawne1 I

przepisach obowiqzuj4cego prawa' w szczeg6lno6ci w Kodeksie Cyvilnym'

21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja'iniei

lnformacji i wyjaSnien zw-ilzanych z niniejsrym postgpowaniem udzielajq:

" ;'J#;1*"lT:U-T,Tlt"r' *+s s3t s47 834'adres e-mail: p lodvga@simepolska pl w godz' e00-

1700,

b) pan KrzYsaof Bobryk, nr tel

w godz. 9oo-1700,

22. Wyja6nienie tre6ci SIWZ

+48 604 878 358, adres e-mail: k'bobryk@simepolska pt

+48 531915 898, adres e-mail:
?\ w snrawach prawnych: pani Anna Mitrqga' nr tel

lmitrega@simepolska'pt * godz 900-1 700

srMEPor3kasp'ztt'H:illlr["r,:i'[l*T":"xll"H$',ff!'fl:H1iff"l't':i:l
e.mai,: inro@sime'ob$ Ljfi"iii;?i1l#hiil,!il%Tfl"UHil;;;64;;i^ 
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23. Z qczniki
Do SIWZ zalqczz sigl.

1) formularz ofertY,

2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu'

3) wz6r oSwiadczenia - uykaz sprzgtu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia'

4j wz6r oSwiadc zsnia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme'

5) wz6r wYkazu wYkonanYch zada6,

6) wz6r oSwiadczenia o numerze rachunku bankowego'

7) wz6r umowY,

8) wz6r gwarancji na roboty budowlane'

24. Inne istotne Postanowienia
l) Zamawiaj4cy informuje, 2e wz6r umowy w-raz z z qcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, -S rprr""i.,oSe oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.

Z|otenieprzezMykonawcaofertyomaczaplzyjQc|ewarunk6wwykonaniazam6wieniabezz 
stfzezefi,

2\ Zamawiajqcy ,u"'o"gu, iz moje uniewa'ini6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zmieni6

postanowienia SIWZ bez podania przy czyn'

3) W prrypadku ,"it*t''"iJ"iu p*tEpo*uni" o udzielenie zam6wienia Wykonawcom nie przysluguje

' 
,orr"r"ri" o ,*rot koszt6w uczestnictwa w postgpowaniu'

4) oswiadczenia, -*iulo.i"niu i informacje przekazane pisemnie, faksem lub za pomoc4 poczty

elektronicznej "" "d;";;;;;; 
* il\vz u*ur, .i9 za ztozone w terminie, je2eli dotarlv one do

Zamawiajqcego przed uPlvwem wskazanego termtnu'

5) warunki przetarg" ;"';;';i;" ;m d1 dniu' * kt6rym uplvrva termin skladania ofert'

25. Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne.

W sklad Komisji Przetargowej wchodz4 nastgpuj4ce osoby:

I . Krrysaof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicznego

2. Olga Oczkowsia - Kierownik Dzialu Kontraktowania

3. Pawel Lodyga - Kierownik Eksploatacji lnspektor Na&oru

4. Anna Mitrqga - Prawnik

Lista innych os6b bior4cych udzial w przeprowadzeniu Postgpowania

I . Jerzy Trzciriski - Dytektor Zaru4dza14cy

2. Wojciech Nalewajko - Dyrektor ds finans6w i rozwoju

Zamawiaj4cy udziela wyjasniefl dotycz4cych tresci SlwZ na zasadach okeslonych w Procedurze.

26. Postanowienia koicowe
Zamtriajqcy publikuje SIWZ na stronte rnternetoweJ www.slm epol ska.ol. oraz w Bazie

KonkurencYjnoSci FunduszY EuropeJ skich na stronie intemetowej:

a tak'2e udostQpnia SIWZ w
1)

h :l i.fund kie.uren tlo

swojej siedzibie poczqwszy od dnia 3l

2) Zamawialqcy udostgpnia Wykonawco

w swojej siedzibie.

stycznia 2019 r.

m oryginalny egzemplatz dokumentacji projektowej

SlirE Pol3ka Sp'zo'o ul lMaia18 96-500 Sochaczew' tel 
-+48'2210 

25 3oo fax: +4822102'

e-mail Info@smepolska pl, NIP 526-24-99-44; sai 
-riIio^o"v ot rn 

' 
warszawv xlv vwdaal Gospodarczv xraiow€g'

pod numerem KRS t',ii',it'itiili"-',)iJ-*Edowv 23 ooi 0oo PLN www'slmopolska pl
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