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W zwiqzku z przygotowaniem i realizacl4 projektu pn' ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas niezgaryfiko*any.tr * po*ieci" sochacziwskim oraz w powiatach o6ciennych, tj. warszawskim-

zachodnim i Zyrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego 
-1:11"" 

Rozwoju

Regionalnego w ramach Dziatania i.r In**o: inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

"""""ii- 
pt 'gt"rnu 

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020'

SIME Potska Sp6lka z ograniczonl odpowiedzialnoSciq

zsiedzibqwSochaczewie,wpisanadoRejestruPrzedsigbiorc6wprowadzone}oprzezsli-\e]lowdlam'st'
warszawy XIV Wydzial Gosp"d;;, rr4o*"go Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491' NIP: 526-

24-gg-44o,REGoN: orca3%g6, zLana ialej ,iami*iai4cym", zaprasza wykonawc6w do skladania ofert'

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTTXIA, (STWZ)

POSTEPOWANIE O UDZIf,LENIE ZAMOWIENIA NR 21170s/2

W TRYBIE PRZETARGU

FT2 HdDCDRdoA 73o o-hlwcTDVvisr

5\ Zrmawiajqcy przeka2e Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzonY Projekt

I Dane Zamawiaj4cego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. l Maja 18,96-500 Sochaczew; tel. (22) l0 25 300, fax (22) |025 301, a&es e-

mail info@simepolska pl, www'simepolska'pl'

Procedura udzielania z,amriwieri

l)Postgpowaniep,o*ad,on".1",t*trybieart.70|.T05Kodeksuclvilnego,zgodniezProcedurqudzielania
zam6wie6 z dnia 01.04.20ig r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity procedury zostal opublikowany na stronie

www.simePolska Pl.

2)WsprawachnieuregulowanychProcedur4udzielaniazam6wieristosujesigprzepisyKodeksu
cyrxilnego.

2

organizacji ruchu.

6) Zimawiiiacy informuje, 2e z dniem zzwzrcia umowy w sprawie zam6wienia przekaZe
' 

Wykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: Decyzjq nr 351 2018 z dnia 14'06 2018r'

e-marlrinfo@si
SUt E Pol3ka Sp. z o'o', ul I Maja18 96-500 Sochaczew tel : +48 22 1o 25 3oo' fax +1a221o253o1'

mepolska pl, NIP 526-24'99-440 seo *"rono"Y dl" fn ti Warszawy xlv WydzEl Gospodarczv Krapwego Rejestru Sqdowego
" -'-' iij nrr",". rns ooootgllgt x"pii't zaktadowv' 23 000 oo0 PLN ww'slmopolska pl
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3. Przedmiot zam6wienia
l)Przedmiotemzam6wieniajestbudowagazoci4guSredniegocisnieniawgm,sochaczew,m.Zuk6w,o

dl. ok. 1527,0m i SrednicY DN 125mm'

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeti sieci uzbrojenia terenu'

.zapewnienienadzoruiodbiorutechnicznegoodpowiednichslu2bkoliduj4cegouzbrojeniaterenu,

- zakup material6w do wykonania zadania'

- wykonanie obowiqzk6w oke6lonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cmlk or 7 do SIWZ'

3)Wykazobowi4zkow,wiqzanychz*rykonaniemzam6wieniazawartyjestwewzorzeumo\^rywsprawie
zam6wienia - zalqcznik nr 7 io SIWZ, za( szczegolowy opis oraz zakes prac zawarty jest w Projekcie

budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu budowlanego nalezy traktowa6 w spos6b

komplementamy, a w sltuacji ich sprzecmo6ci - rozstrzlga tre56 SIWZ'

4) Orylinalny "gr" 
pLo Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du^ w 

^siedzibie
Zamawiaj4cegow Sochaczeiie przy ul l Maja l8 w dni robocze w godz' 9m-l7m oraz na

Stronieintemetowejpodadresem:httos://drive.gooele.comioDen?id=|-
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4. Termin *ykonania zamriwienia

5.

e-mail:i
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*ydan4 przez Starostg Sochaczewskiego.
7) w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej, koniecznosci

stosowania konketnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w
od okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiai4cy dopuszcza w kazdym z takich przypadk6w
rozwiqzania r6wnowazne. Zamawiaj4cy dopuszcza tez zastosowanie roz-tti4zai r6wnowaznych do
norm technicznych wskazanych w zawierai4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej.
Dane rozwi4zanie techniczne mo2e by6 u--i - .6.,rro* aLne, jezeliWykonawca wyka 2s, Ze ma onoco najmniej takie parametry iak *ymaga podana w dokumentacji norma rub co najmniej parametry

- 
por6wnyvalne, i moZe by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

8) Przedmiot zam6wienia powinien. spelnia6 wymogi zapisane w Strategii wsparcia projekt6winwestycyjnych dla interigentnych sieci gazowych * f"..p.ity*i" finansowej 2or4-2o2o.w tym cerupodczas budowy gazoci4gu. nalezy. stosowa. materiaiy i roztviqzania techniczne zapewniai4ce
spelnienie przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:
- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu ziemnego grupy E, a takze innych paliw gazowych,w tym biogazu;
- tasma lokalizaryina z Mopion4 wkladk4 stalow4 ,ub z drutem Dy ukladana ponad gazoci4giem;- maczniki elektromagnetyczne montowane w miejscach skrzy2owari, innliri urfiJzeniamiinfiastruktury technicznej;
- sfupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mo2riwe w miejscach
zmiany kierunku, lecz nie rzadziej ni2 co 250 m.

9) Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CpV:
4523120G.7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazocifg6w
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ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pii nie p62niej ni2 w terminie:
I ) zakoriczenie prac technicznych w terenie, w wm odtworzenio*ych, do dnia 17 ripca 2019 r.2) przekazanie zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 14 sierpnia

2019 r.

Warunki wykonania zam6wienia
Szczegolowe warunki *ykonania zam6wienia okreirone sq we wzorze umowy w sprawie zam6wieni4
stanowi4cym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

WartoS6 zam6wienia
Szacunkowa warto6i zam6wien ia wy nosi 252 619 ,0 zlotych plus VAL

Warunki udzialu w postepowaniu
l) Og6lne warunki udziafu w postgpowaniu okeSlone s4 w $ ll procedury.
2) Zamawiai4cy tstanawia nastgpujqce szczegolowe warunk"i udzialu w postgpowaniu:

a) Wyposazenie techniczne Wykonauca obowi4zany jest dysponowac przy realizacii umowrysprzgtem umo2liwiai4cym rermino\,le wykonanie 
' 
2am6wien ia. w .i.rlgorr"J"i p".i"Jrl

ulposaZenie techniczne o jednostkowej wartosci rynkowej powy2ej l0 OOO itotycfr. '
b) ZdolnoSt 

_ 
zawodowa - Wykonawca obowiqzany jest przy realizacji umowy dysponowa6

osobami, kt6re b9d4 uczestniczy6 w wykonyrvaniu zam6wienia i legitymujq .i9 i,p.i*i"nir,ni

4^
.- slME Por3ka sp.2 0.o.,r,r l Maja 18, 96-500 Sochaczew, ter. +4822102530',fax +48221025301,nfo@simepolska pl NIP 526-24-99,t40. SAd Rqonowy dta m.st W"*"*V XfVVWO.,a Co-spooarczy Xrayowego nelestru Sqdowegopod numerem KRS:00001s349j, Kapital zakhdowy, zs oo6ooO p[t. ww.simepobk;.pl -
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budowlanymi oraz Swiadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniajqcymi do zajmowania sig

eksploatacj4 urz4dzeh, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca moZe uwzglgdni6 osoby, kt6re
uzyskaly stosowne uprawnienia budowlane lub energetycme w innych paristwach imaj4 prawo do ich

wykonyrvania w Polsce.

c) DoSwiadczenie - Wykonawca obowiqzany jest posiada6 do5wiadczenie w wykonyrvaniu rob6t
budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej iredniego ciSnienia w technologii zgrzewania PE.

Minimalne wymagane doSwiadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pigciu lat co najmniej 1500m

sieci gazowej o Srednicy min. I l0 mm.

d) Warunki ekonomiczne - Wykonawca obowi4zanyjest posiadai ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej (odpowiedzialno6ci kontraktowej i deliktowej) na

l4czn4 sumg ubezpieczenia nie ni2sz4 niz 500 000,0021.

e) Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na odtworzenie nawierzchni na okes minimum 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu

koricowego,
2) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koticowego

zgodnie z wzorem stanowi4cym Zal4cmik nr 8 do SIWZ.
3) O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig Wykonawcy, kt6rry nie podlegaj4 wykluczeniu zgodnie z

postanowieniami $ ll ust. 3 i $ 13 Procedury.

8. Dokumenty
I . Wraz z ofert4 Wykonawcy obowi4zani sq zloLryt, nastgpuj4ce dokumenty:

a) wypelniony Formularz Oferty - stanowi4cy zal4cmik nr I do SIWZ,

b) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo za(wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno5ci gospodarczej,

je2eli przepisy obowi4zuj4cego prawa przewiduj4 obowi4zek wpisu do rejestru albo ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej, wystawione nie wcze6niej ni2 trzy miesiqce przed terminem skladania ofert (w formie
oryginafu lub kopii po5wiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania

Wykonawcy)
c) kopia za6wiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przezUrz4d Skarbowy nie wcze6niej ni2 trzy

miesi4ce przed terminem skladania ofert,

d) kopia za5wiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawionego przez Zaklad Ubezpieczeh

Spolecznych nie wczeSniej ni2 trry miesi4ce przed terminem skladania ofert,

e) wypelnione OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -
stanowi4ce zal4cmik nr 2 do SIWZ,

f) pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zaf w imieniu
Wykonawcy skladaj4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument6w do niej

zal4czonych (w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej za zgodno(t z oryginalem przez osobg

uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),
g) oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie

wskazanej w pkt 9 ppkr I ) lit. b) lub c),

h) oSwiadczenie - lvykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 3 do SIWZ,

i) o(wiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonyrxaniu przedmiotu zam6wienia,
posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne wedlug wzoru
stanowi4cego zal4cmik nr 4 do SIWZ,

j) wykaz wykonanych zadari wedfug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ,
k) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pktz lit. d) aktualnq w okesie zwiqzania ofertq,

SIME Polska Sp. z o,o., ut 1 Maia 18, 96-500 sochaczew, tel +4a 2210 25 3oo, fax +48 22 10 25 301
rnfo@simepolska pl. NIP 526-24-99-440. Sqd Reionowy dla m st Warszawy XIV Wldzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS:0000193491, Kap(al zakladow 23 000 000 PLN, www.slmopolska.pl4"
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l) oSwiadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucj i wedlug wzoru stanowi4cego zalqcmik nr
6 do SIWZ.

2. le2eli 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 r6wnowazne
wystawione w kaju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, tj. dokumenty potwierdzaj4ce, 2e
jest wpisany do wla5ciwego rejestru,2e nie zalegazluiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzj i wlaSciwego organu. Jezeli w kraju
miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy nie wydaje sig ww. dokument6w zastgpuje sig je
dokumentem zawierajqcym o5wiadczenie zlolone 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 powy2ej, powinna byi po5wiadczona za zgodno66 z

oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacj i Wykonawcy. Za zgodnoi,t z oryginalem
poSwiadczona powinna by6 ka2da strona skladanego dokumentu.

4. W przypadku, o kt6rym mowa w $ 12 Procedury, wszyscy Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o
zam6wienie, obowiqzani s4 przedstawi6 dokumenty wymienione w pkt 1 powyzej.

5. Wykonawca mo2e polegai na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zam6wienia, zdolno5ciach finansowych lub ekonomicmych innych podmiot6w, niezale2nie od
charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sltuacji zobowiqzany jest
udowodni6 Zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w
szczeg6lno5ci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na porzeby wykonania zam6wienia. Ponadto w przypadku polegania na

zasobach innych podmiot6w, Wykonawca jest zobowi4zany do przedstawienia dokument6w
wymienionych w pkt I powy2ej dla tych podmiot6w.

6. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z potwierdzonym za zgodno5i tlumaczeniem
najgzyk polski.

7. Tre5i oferty musi odpowiada6 tre5ci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia.

9. Wadium
1) Wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zany jest wnie66

wadium w wysokoSci l5 000 PLN (slownie: pigtna(cie tysigcy zlotych) wjednej z nastgpuj4cych
form:
a) w formie kaucj i platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander Bank

PolskaS.A.nrT2 1500 l6l8l2l6 1004 0605 0000 -w gtule przele*r.r nale2y wpisad,,Wadium
w postgpowaniu nr 21170512",

b)w formie grvarancj i bankowej.

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2) Za dziefi wniesienia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje sig dzieri, w
kt6rym nast4pilo umanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

3) Termin na wniesienie wadium w formie kaucj i platnej przelewem upll,wa w dniu
poprzedzaj4cym dziei onraczony jako termin skladania ofert.

4) Warunli zwrotu wadium okre5lone s4 w Procedurze. Wadium wniesione w formie kaucji
platnej przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oriwiadczeniu o
numerze rachunku bankowego - wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 6 do SIWZ.

5) Zamawiaj4cy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa
ustanowiona na poczet wadium byla wazna co najmniej w okresie zwiqzania ofert4.
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10. Zabezpieczenie naleirytego *ykonania umowy i ubezpieczenie

1) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowi4zany bqdzie ustanowi6

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

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

wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zawieraL oznaczenie

umowY, kt6rej dotYczY.

2)Wykonawcawybranywpostgpowaniuzobowiqzanybgdzieustanowi6zabezpieczrnienaleitego
wykonania umowy na okres realizacji zam6wienia, do 90-ego dnia po podpisaniu protokolu

koticowego.

3)Wykonawcawybranywpostgpowaniuoudzieleniezam6wieniabgdzieobowi4zanyposiada6umowg
ubezpieczeniaotreSciokre6lonejwewzorzeumowywsprawiezam6wienia$l0pkt.5stanowi4cym
zalqcznlk nr 7 do niniejszej SIWZ'

I l Opis sposobu obliczenia *lnagrodzenia Wykonawcy

l) Wysokos6 *ynugroj,"ni" Wykonawry powinna okresla6 calkowig wartosi' kt6r4 Zamawiaj4cy jest

obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t' o kt6rych mowa w ust' 3 pkt

l), z Tastrzezeniem Pkt 3 Ponizej'
2) Wysoko66 wynagrodzenia Wykonawcy powinna by6 w)rsdona w zlotych'

3)DowynagrodzeniaWykonawcyzostaniedoliczonypodatekodtowar6wiuslug,je2elinapodstawie
przepis6wobowiqzuj4cegoprawazam6wieniestanowiprzedmiotopodatkowaniapodatkiemod
towar6w i uslug' 

^-:- -'-la^^na '' t-hie okre(lon cym zal4cmik nr
4) Wynagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okeslonym we wzorze umowy stanowlq

7 do niniejszej SIWZ'

12. Oferty czg6ciowe

Nie dopuszcza sig mo2liwo6ci skladania ofert czq6ciowych

13, Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwo(ci skladania ofert wariantowych

14' PodwYaronawsffor" 
po*i"rry6 wykonanie czgsci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie fizycmej

nie bgd4cej przedsigbiorc4, z zastrzeianiem' ite:

1) Wykonawca ,oUo*i4"ny jest poda6 zar6wno c2956 zam6wienia' kt6r4 b9d4 realizowa6

PodwYkonawcY, 
jak i ich nazwY'

2) po*ierrenie cigici zam6wienia podwykonawcy n ast4pi za zgodqzamawiaj4cego'

15. Forma, termin i miejsce skladrnia ofert

l) Ofertr naleiry sfhaal w formie pisemnej osobi6cie lub drog4 pocztow4 na adres

Zamawiaj4cego w terminie do dnia 26 lutego 2019 r' do godziny 12m'

2) Oferta powinna by6 zawarta w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy
' 

oraz adnotacj4 ,,Oferta w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 21170512" '

3) Oferta powinna by6 sporz4dzona w jqzyku polskim'

4) Oferta powinna by6 poapit"nu p""' otoUy uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w

pr4padku poapi.uni'u o?"'ry przez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawi6

dokument Pelnomocnictwa)'
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5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okreSlone w ust. g.
6) Otwarcie ofert nasqpi 26 lutego 2019 r. o godz. l2ts.

16. Thjemnica przedsigbiorstwa
W ofercie Wykonawca moze zastrzec poufno5d informacji stanowi4cych tajemnica przedsigbiorstwa w
rozumieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. lS03 z p62n. zm.\.

17. Termin zwi{zania ofert4
l) Termin zwi4zania ofertq wynosi 30 dni pocz4wszy od daty uprywu terminu skladania ofert.
2) w przypadkach okreslonych w Procedurze przed uplyvem terminu zw iqzania ofert4zamawiaj4cy mo2enr6ci6 sig do wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedfu2enie tego ierminu o oznaczony okres.

18. Kryteria wyboru oferry
Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyl4cmie na podstawie zaoferowanej cenycalkowitej.

19. Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia
Zamawiaj4cy zawrze umowg w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie, wedrug wzoru stanowiqcegozal4cmik nr 7 do SIWZ,.z wykonawc4 uybranym w przetargu na podstawie kryteri6w okreslonych w ust.l8 stwz' w terminie do 7 dni karendarzowych oi aniu *yuo- of"rty, "h;;u;";d4 okolicmotui
un iemo2riwiajqce podpisanie umowy w rym ierminie - w6wczas Zamawiai*cy poinformuje o tym napiSmie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

20. Srodki ochmny prawnej
stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przyslugui4 Srodki ochrony prawnej przewidziane wprzepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lnoSci w Kodeksie Cyrvilnym. J l

21. Osoby upowaZnione do udzielania informacji i wyja5nieri
Informacji i wyjaSnieri zwi4zanych z ninielszym postgpowaniem udzielajq:1) w sprawach technicznych:

i)r#'" '"*' 
Lodyga, nr tel. +48 53 l 547 834, adres e-mair: p.lodyga@simepolska.pr w godz. 900-

f}f,";;.o."* 
Bobryk, nr tel. +4g 694 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pt w godz.

1
Fundusze
Europejskie
lnf..sl.uktura I Srodowisko

2) w sprawach prawnych:
a.mitrega@simepolska.pl w godz

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionatnego

pan

900-

Anna Mitrgga, nr tel. +48 531 915 ggg, adres e_mail:

wyjaSnieri dotycz4cych treSci SIWZ na zasadach okeSlonych w

2) o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu,

700

22. Wyja6nienie tre6ci SIWZ
Zamawiaj4cy udziela
Procedurze.

23. Zalqcznillj
Do SIWZ zal4cza sig:
I ) formularz oferty,

e'mail info@si

SIMEPol3kaSp.zo.o..ut.tMaiai896-soosochac2ew.tel..182210253oo,lax_4a22,1o2s301,
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3) wz6r o6wiadczenia - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia,

4) wz6r oswiadczenia o liczbie os6b zahudnionych prry wykonyrvaniu przedmiotu zam6wienia,

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne,

5) wz6r wykazu wykonanych zadari,

6) wz6r o6wiadczenia o numerze rachunku bankowego,

7) wz6r umowy,

8) wz6r gwarancj i na roboty budowlane.

Sochaczew, ll lutego 2019 r.

-c/
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24. Inne istotne postanowienia

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

negocjacji, za6 sprzecznos6 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.

ZliZenie przezyykonawca oferty oznacza prryjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bezzastrze1efi.

2) Zamawiajqcy Tasttzega, iz mo2e uniewa2nii postQpowanie o udzielenie zam6wienia lub zrnieni6

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

elektronicmei na adres podany w SIWZ uwaa si9 za zloLone w terminie, je2eli dotarly one do

Zamawiajqcego przed up\rvem wskazanego terminu'

5) War;ki pir"tu.gu .oi4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym uppa termin skladania ofert'

25. Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne

W sklad Komisji Przetargowej wchodz4 nastqpujqce osoby:

1 . Krzysztof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicmego

2. Olga Oczkowska - Kierownik Dzialu Kontraktowania

3. Pawel l-odyga - Kierownik Eksploatacji Inspektor Nadzoru

4. Anna Mitrgga - Prawnik

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

l)Zamawiaj4cypublikujeSIWZnastronieinternetowej:wr,lrv.simepolska,pl.orazwBazie
Konkurencyjnodci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:

https://bazakonkurenclnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,atakZeudostgpniaSlWZwswojejsiedzibie

Pocz4wszY od dnia I I lutego 2019 r'

2) Zamawitjqcy udostgpnia ivykonu*"o. oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej w swojej

siedzibie.

Jerzy Trzciriski

\rcktor Zarz4dzal4cY

Prokurent


