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SPECYFTKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMOWTf, NrA (SrWZ)
POST4POWANIE O UDZIELENIE ZAMoWIENIA IyR 2ll7ll_l

W TRYBIE PRZETARGU

W zwi4zku z przygotowaniem i realizacjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o5ciennych, tj. warszawskim-
zachodnim i2yrardowskim", bgdqcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazlmowania, przesyfu idystrybucji
energii" Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

SIME Polska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadz onego przez S4d Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIp: 526-
24-99-440, REGON: 016439396, zwana dalej ,,Zamawiaj4cym", zaprasza wykonawc6w do skladania ofert.

l. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew; tel. (22) t0 25 300, fax (22) to 25 301, adres e-
mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.

2. Procedura udzielania zamriwiei
I ) Post9powanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cyrxilnego, zgodnie z procedur4 udzielania

zam6wieri z dnia 01.04.2018 r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie
*rlrl.simepolska.pl.

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

3. Przedmiotzam6wienia
l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego ciSnienia w miejscowoSciach Czerwonka

Parcel i Czyste, gm. Sochaczew o dl. ok. 1586,0m i Srednicy DN I l0mm.
2) Pnedmiot zan6wienia obejmuje r6wnie2:

- napra*y powstalych w trakcie budowy uszkodzef sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich sluzb koliduj4cego uzbrojenia terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowiqzk6w oke6lonych we wzorze umowy stanowi4cym zalqcznik nr 7 do SIWZ.

3) wykaz obowi4zkow zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umo*y w sprawie
zam6wienia - zzl4cznik nr 7 do slwZ, za6 szczeg<*owy opis oraz zakres prac zawarty jest w projekcie
budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu budowlanego nare2y traktowa6 w spos6b
komplementamy, a w sytuacji ich sprzeczno6ci - rozstrzyga tred6 SIWZ.

4) oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie
Zamawiai4cego w Sochaczewie przy ul. l Maja l8 w dni rob oczn w godz. goo-r7oo oraz nastronie intemetowej pod adresem:

//driv le.com/o ?id=IVPL UdCOm G vExS vWLfu0
Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt

6) Zamawiai4cy informuje, Le z dniem zawarcia umowy w sprawie zam6wie nia przeka2e
wykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: Decyzjg nr 37g.20rg z dnia 2r.06.20rgr.

... - ^ .SlME.POtlki Sp. z O.O., ut. I Maja 18, 96-500 Socha czew,let_: +4s 2210 25 300, fax: +48 22 jO 25 3Oj,e-mail: inlo@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, sqd Rejonowy dta m.st warszawy xlv \.rrdziat cospooarczy xraloweg; Rq"$r, sqoo*"go,-7_ pod numerem KRS:Oooolg34gl, Kapiral zakradowy: 23 006 ooo paN, www.simep6f sfi.pi-- -,-----'
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wydan4 przez Starostg Sochaczewskiego.

7) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej' konieczno6ci

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

odoke6lonegoproducentalubproducent6w,Zamawiaj4cydopuszczawkaZdymztakichprrypadk6w
ro,,ttiqzania i6wnowaZne. Zarnawiajqcy dopuszcza te2 zastosowanie roz:wi,zz1 r6wnowa2nych do

norm technicznych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej '

Dane rozwiqzanie technicme moze byd umane za r6wnowaine, je2eli Wykonawca wyka2e' ze ma ono

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

por6*nyrralne, i mo2e by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami'

g) 
'przedmiot 

zam6wienia powinien spelnia6 wymogi zapisane w Strategii wsparcia projekt6w

inwestycyjnychdlainteligentnychsiecigazowychwperspekty,rNiefinansowej20|4.2020.Wtymcelu
pod"ru.'Luio*y gazociqgu nale2y stosowa6 materialy i roz-tti,zania techniczne zapewniajqce

spelnienie przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:

- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu ziemnego grupy E, a tak2e innych paliw gazowych'

w tym biogazu;
_ talma loializacyjna z Mopion4 wkladk4 stalow4 lub z drutem Dy ukladana ponad gazoci4giem;

- macmiki elektromagnetyczne montowane w miejscach skzyZowari z innymi urz4dzeniami

infr astruktury technicznej ;

_ sfupki lokaiizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mo2liwe w miejscach

zmiany kierunku, lecz nie rzadziej niz co 250 m'

9) Wsp6lny Slownik Zam6wienia

KodY wedtug CPV:

452jr2g&7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

4523122G'3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w

5. Warunki wykonania zam6wienia

Szczegolowe warunki wykonania zam6wienia okeSlone sq we wzorze umo\ry w sprawie zam6wieni4

stanowiqcym zalqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ'

6. Warto66 zam6wienia
Szacunkowa warto66 zam6wienia wynosi 206 850,60 zlotych plus VAI'

7 Warunki udzialu w PostgPowanlu
l) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu oke5lone s4 w.$ I I Procedury'

2) Zimawiai4cy ustana*ia naitgpuj4ce szczeg6lowe warunki udziafu w postqpowaniu:

a) Wyposazenie techniczne - Wykonawca obowiqzany jest.dvsponowai przy 1:illii:ji-:T:fl-' 
.p'rigt.rn umo2liwiajqcym terminowe uykonanie Zamowienia' w szczegolnoscl poslaoac

"ipl.-""i" 
t".ftniczne ojednostkowej warto5ci rynkowej powyzej 10 000 zlotych'

b)ZdolnoS6zawodowa_Wykonawcaobowi4zanyjestprzyrealizacjiumowydysponowa6
osobami, kt6re bgdq uczestni",yf * *ytony*aniu zam6wienia i legitymuj4 sig uprawnieniami

SIME Pol3ka Sp. z O.o , ul 1 Mala 18, 96-500 Sochaczew' tel 
--+48-22.1o 

25 3o0 !ax: +4a2210253o1

e-marl inio@srmepolska pl NIP 526'24_9944;. sai iqo""*v or" - 
"t 

wa6zawy xlv \'vydzial Gospodarczy Krajowego Releslru Sadowego

Ftod numerem KRs oo6oiiitliii"pii"' *i'"dowv 23 oob ooo PLN' www simepolska Pl

4. Termin wykonania zam6wienia

Ustalasig,i2wykonanieprzedmiotuzam6wieniapowinnonast4pi6niep6zniejni2wterminie:
I ) zakolitzenie prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniowych' do dnia 3 I maja 2019 r'

2)przekazanieZamawiajqcemukompletnejdokumentacjipowykonawczejwterminiedodnia23czerwca
2019 r.
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e)

budowlanymi oraz Swiadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniaj4cymi do zajmowania sig
eksploatacj4 vz4dzefi, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym wykonawca mo2e uwzglgdni6 osoby, kt6re
uzyskaly stosowne uprawnienia budowlane lub energetycme w innych pafistwach i maj4 prawo do ich
wykonywania w Polsce.

c) Doswiadczenie - wykonawca obowipany jest posiadai dojwiadczenie w wykonyr,vaniu rob6t
budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej Sredniego ci6nienia w technologii zgrzewania PE.
Minimalne wymagane do6wiadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pigciu lat Co najmniej 1500m
sieci gazowej o Srednicy min. I l0 mm.

d) Warunki ekonomicme - Wykonawca obowiqzanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialno(ci cyrvilnej
w zakesie prowadzonej &ialalnoici gospodarczej (odpowiedzialno5ci kontraktowej i deliktowej) ni
l4czn4 sumg ubezprieczenia nie ni2sz4 ni2 500 000,0021.

Wykonawca udziela Zunawiajqcemu pisemnej gwarancji:
1) na odtworzenie nawierzchni na okes minimum 4 lat licz4c od dnia podpisania protokofu

koiicowego,
2) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego

zgodnie z wzorem stanowi4cym Zalqcmik 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
I . Wraz z ofertq Wykonawcy obowiqzani s4 zloiyt, nastgpuj4ce dokumenty:

a) *ypetniony Formularz Oferty - stanowi4cy zal4cmik nr ldo SIWZ,
b) aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno5ci gospodarczej,

je2eli przepisy obowi4zuj4cego prawa przewiduj4 obowi4zek wpisu do rejestru albo ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niZ nzy miesi4ce przed terminem skladania ofert (w formie
oryginalu lub kopii po5wiadczonej za zgodnoit, z oryginalem przez osobg uprawnionq do reprezentowania
Wykonawcy)

c) kopia za6wiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przez Urz4d Skarbowy nie wcze6niej ni2 trzy
miesi4ce przed terminem skladania ofert.

d) kopia zaiwiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawionego przez Zaklad rJbezpieczert
Spolecmych nie wcze6niej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert,

e) *ypelnione O6wiadczenie o spelnianiu warunk6w u&ialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -
stanowi4ce zal4cmik nr 2 do SIWZ,

l) pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zari w imieniu
Wykonawcy skladajQcego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument6w do niej
zalqczonych (w formie oryginafu lub kopii po5wiadczonej za zgodno{6 z oryginalem przez osobg
uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),

g) oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zalaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie
wskazanej w pkt 9 ppkt l) lit. b) lub c),

h) oswiadczenie - wkaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedfug wzoru
stanowi4cego zal4cznik nr 3 do SIWZ,
oiwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonyrraniu przedmiotu zam6wieni4
posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne wedfug wzoru
stanowi4cego zal4cmik nr 4 do SIWZ,
wykaz wykonanych zadan wedfug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr 5 do SIWZ,
kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualnq w okesie zrvi4zania ofert4,

i)

i)
k)

, - ^ .SllrF.Pofik? Sp. z O.o., ut I Maja j8, 96-500 Socha czevt, tet.: +4e22102s300, fax: +48 22 1o 25 301,
e_mail: info@simepolska.pl' NIP: 526-24_99_440, Sqd Rejonowy dla m st. warszawy xtv vwdziat cospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego

pod numerem KRS 000019?,491, Kapitat zakladowy: 23 OOO OOO pLN, Wvfl.llmopobk;.d -
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l) oswiadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji wedfug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr

6 do SIWZ.
2. JeLeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt l lit. b, c, d obowi4zany jest zlo2y6 dokumenty r6wnowa2ne

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

jest wpisany do wlasciwego rejestru ,2e nie zalegaztiszczaniem podatk6w, oplat, skladek naubezpieczenie

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

zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu. Je2eli w kaju

miejscazamieszkanialubsi"dzibywykona*cyniewydajesigww.dokument6wzstQpujesigje
dokumentemzawieraj4cymoSwiadczeniezloLoneprzednotariuszem,wlaSciwymorganems4dowym,
administracyjnym,alboorganemsamorzqduzawodowegolubgospodarczegomiejscazamieszkanialub
siedziby WykonawcY.

3. Kopia iokument6w, o kt6rych mowa w pkt I powyZej, powinna by6 po5wiadczona za zgodnoi| z

oryginalem przez osoby up."*nion" do reprezentacji Wykonawcy Za zgodnoit z oryginalem

poSwiadczona powinna by6 ka2da strona skladanego dokumentu'

4. W prrypadku, o kt6rym mowa w $ 12 Procedury wszyscy Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o

zam6wienie, obowi4zani s4 przedstawi6 dokumenty wymienione w pkt I powyzej '

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

wykonania zam6wiinia, zdolnoSciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezale2nie od

"ha.ukte- 
prawnego l4cz4cych go z nimi stosunk6w. wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest

udowodni6Zamawiaj4cemu,i2bgdziedysponowaltymizasobamiwtrakcierealizacjizam6wienia,w
szczeg6lnosci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do

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

,"roU""H innych podmiot6w, Wykonawca jest zobowiqzany do przedstawienia dokument6w

wymienionych w pkt I powyrej dla tych podmiot6w'

6. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym sQ skladane wraz z potwierdzonym za zgodnoil tlumaczeniem

najQzyk Polski.
Z. freSe ofe.ty musi odpowiada6 tre6ci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia

9. Wadium
l)

2)

3)

4)

s)

Wykonawca prrystgpujqcy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zany jest wnie56

*"diu. * rry.oloS"i 15 000 PLN (slownie: pigtnascie tysigcy zlotych) wjednej z nastgpuj4cych

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

Polska S.A. nr 72 1500 l6l8 l2l6 1004 0605 0000 -w qtule przelewu nale2y wpisai 
''wadium

w postgpowaniu nr 2l l7l l - 1"'

b)w formie gwarancji bankowej,

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

za dzieir wniesienia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje si9 dziefi, w

kt6rym nast4pilo uznanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiajqcego'

Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przelewem uptywa w dniu

poprzedzaj4cym dzien oznaczony jako termin skladania ofert'

W-unt i ,*rotu *adium okreSlone s4 w Procedurze' Wadium wniesione w formie kaucji

platnej przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oSwiadczeniu o

numeire ra"hunku bankowego - wedfug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 6 do SIWZ'

Zamawiajqcy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

ustanowiona na poczet wadium byla waZna co najmniej w okesie zwiqzania ofert4'

F
N* SIME Polska Sp. z o'o'' ul' I MaJa 18' 96-500 sochaczew' rel" +48 22 10 25 3oo lax +$ 22 10 25 3o1

\ e.mair rnfo@sim€potska ,,. 
",", 

#-r-*iiJig-. SA; iqono*V Ora m s. WaEza\iY XIV V1dzial Gospodarc:y Krapwego Releslru Sadowego

p* nr.","iiis ooool g.34g1' Kaptal zarladov/y: 23 ooo ooo PLN' ww rlmcpoltk! pl
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10, Zabezpieczenie naleiytego nykonania umowy i ubezpieczenie
I ) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowi4zany bgdzie ustanowii

zabezpieczenie nale2l4ego wykonania umowy w wysokodci oraz w formie okreslonej w $ l0 wzoru
umowy w sprawie zam6wienia stanowi4cym zalqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zawierat, omaczenie
umouy, kt6rej dotyczy.

2) Wykonawca wybrany w postgpowaniu zobowi4zany bgdzie ustanowii zabezpieczenie nalerytego
*ykonania umowy na okres realizacji zam6wienia, do 90-ego dnia po podpisaniu protokofu
koricowego.

3) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia bgdzie obowi4zany posiada6 umowg
ubezpieczenia o tre6ci okre6lonej we wzorze umowy w sprawie zam6wienia $ l0 pkt. 5 stanowi4cym
zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

11, Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
l) Wysoko6d wynagrodzenia Wykonawcy powinna okredla6 calkowit4 wartoS6, kt6rq Zamawiaj4cy jest

obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t, o kt6rych mowa w ust. 3 ph
l), z zastrzeiLeniem pkt 3 pon izej .

2) Wysoko56 wynagrodzenia Wykonawcy powinna by6 wyraZona w zlotych.
3) Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od towar6w i usfug, jezeli na podstawie

przepis6w obowiqzuj4cego prawa zam6wienie stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od
towar6w i usfug.

4) Wylagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okeslonym we wzorze umowy stanowi4cym zal4cmik nr
7 do niniejszej SIWZ.

13. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig moZliwo6ci skladania ofert wariantowych

14. Podr*ykonawstwo
Wykonawca moze powierzy6 wykonanie czgsci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie fizycmej
nie bgd4cej przedsigbiorc4, z zastrzeianiem. Ze:

1) wykonawca zobowi}zany jest poda6 zar6wno czgs6 zam6wienia, kt6ra bgd4 reafizowat,
podwykonawcy, jak i ich nazwy,

2) Powierzenie czgsci zam6wienia podwykonawcy n ast1pi za zgod4 Zamawiaj4cego.

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) oferty naleZy skladai w formie pisemnej osobiscie lub drog4 poczow4 na adres

Zamawiaj4cego w terminie do dnia 05 marca 2019 r. do godziny 1200.
2) Oferta powinna by6 z;warta w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy

oraz adnotacj4 ,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2l I 7l l- 1,,.
3) Oferta powinna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim.
4) Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w

przypadku podpisania oferty przez pernomocnik6w wykonawca po*inien przedstawid
dokument pelnomocnictwa).

e'marl:info@si

--7 --fr.'
SIMF Polifi gp. z o.o., ur 1Maja18,e6-soosochaczew,tet.:+4822102s3oo.tax:+4822102sso1.
mepolska.pl, NtP: 526-24-99-440, Sed Rejonowydta m.sl. Warszawy XlVVwdziat cospoda;y Krarowego Re*stru Sadowegopod numerem KRS: oooot93491, Kapiral zaktado\ y: 23 ooo ooo piN, www.ilmep6tska.pt "
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12. Oferty czgiciowe
Nie dopuszcza si9 mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych.
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5) Wr^z z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty oke6lone w ust' 8'

6) Otwarcie ofert nast4pi 05 marca 2019 r' o godz 1210'

16. Tajemnica Ptz edsiqbiorstwa

WofercieWykonawcamoi.ezastfzecpoufno66informacjistanowi4cychtajemnicaprzedsigbiorstwaw
rozumieniu art. ll ust.4 ustawy z dnia i6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz' U'

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6m zm )'

17. Termin zwi4zanir ofertQ

l) Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni poczqwszy od daty up\Mr terminu skladania ofert.

2)Wprzypadkachot<restonychwnrocedurzeprzedup}ywemterminuzwiqzAniaofen4zarnawiaj4cymo2e
zwr6ci6sigdoWykonawc6wowyraZeniezgodynaprzedluZenietegoterminuoomaczonyokes.

lE. Kryteria wYboru oferty
Zlmawialqcydokonawyboruofertynajkorzystniejszejwyl4czrrienapodstawiezaoferowanejceny
calkowitej

19. Termin podpisania umorrT w sprawie zsm6wienia

Zamawialqcy zawrze umowg w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie' wedlug wzoru stanowl4cego

zalqcmiknrTdoSIWZ,zWykonawc4wybranymwprzetargunapodstawiekryteri6wokre6lonychwust.
lg SIWZ, w terminie do 7 dni Xalendarzowyctr od dnia wyboru oferty, chyba 2e zajd4 okolicmosci

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

pi6mie Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorrystniejsza'

20. Srodki ochronY Prawnej
StronompostQpowaniaoudzieleniezam6wieniaprrysluguj4Srodkiochronyprawnejprzewidzianew
przepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lno6ci w Kodeksie Cyvilnym'

21. Osoby upowa:inione do udzielania informacji i wyja3nieri

Informacji i *yja6nieri zwi4zanych z niniejszym postgpowaniem udzielaj4:

1) w sPrawach technicmYch:

a) pan Pawel Loayga,,, tel. +48 53,1 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 9m-

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reglonalne9o

22. Wyja6nienie tre6ci SIWZ
Zamawitj4cy udziela wyjaSnieli dotycz4cych tre6ci SIWZ na zasadach okre6lonych w

Procedurze.

23. Zalqczr,iki
Do SIWZ zal4cza sig:

l) formularz ofertY

2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowanlu'

r too

b) pan Krzysztof Bobryk, nr tel. +48 604 878 35E, adres e-mail: k bobryk@simepolska'pl w godz'

9m-17m,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga' nr tel +48 531 915 S9E' adres e-mail:

a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9m-17@

" A' SIME Polska Sp' z o'o" ul l Maja 18' 9€-5oo sociaczew' tel': +48 2210 25 3oo la* +18 22 10 25 3o1
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3) wz6r o6wiadczenia - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia,
4) wz6r oswiadczenia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia.

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne,
5) wz6r wykazu wykonanych zadari,
6) wz6r oSwiadczenia o numerze rachunku bankowego,
7) wz6r umowy,
8) wz6r gwarancj i na roboty budowlane.

24. Inne futotne postanowienia
l) Zamawiajqcy informuje, 2e wz6r umoxy wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, zaS sprzecznoSi oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
Zloienie przezWykonawca oferty omacza przyjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzezefi.

2) Zamawiaj4cy zastrzg9a, iz moze uniewazni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zmienii
postanowienia SIWZ bez podania przy czyn.

3) W przypadku uniewa2nienia postgpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcom nie prrysluguje
roszczenie o zwrot kosa6w uczestnictwa w postgpowaniu.

4) o6wiadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane pisemnie, faksem lub za pomocq pocny
elektronicznej na adres podany w SIWZ uwaia sig za zloZone w terminie, je2eli dotarly one do
Zamawiaj4cego przed uplyr,vem wskazanego terminu.
5) warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym uplyrva termin skladania ofert.

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

I . Krzysaof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicznego
2. Olga Oczkowska - Kierownik Dzialu Kontraktowania
3. Pawel l-odyga - Kierownik Eksploatacji Inspektor Nadzoru
4. Anna Mitrgga - Prawnik

Lista innych os6b bior4cych udzial w przeprowadzeniu postgpowania:

I . Jerzy Trzcirisk i - Dyrektor Zarz1dzaj4cy
2. Wojciech Nalewajko - Dyrektor ds. finans6w i rozwoju

26, Postanowienia koicowe
1) Zamawiaj4cy publikuje

KonkurencyjnoSci
SIWZ na

Funduszy
stronie intemetowej

Europejskich

2) Zamawiai4cy udostgpnia wykonawcom oryginalny egzemprarz dokumentacji projektowej
siedzibie.

----' (
Jerzy Trzciriski
Dyrektot Zarz4dzajqcy
Prokurent
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