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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMoWIENIA (SIWZ)
POSTqPOWANTE O UDZIELENIE ZAMoWIENIA NR 201709-2

WTRYBIE PRZETARGU

W zwiqzku z przygotowaniem i realizacj4 projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, minskim i wolomiriskim",
bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Dzialafia 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych .system6w maga4mowania, przesylu i dystrybucji energii"
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na latz 2014-2020,

SIME Polska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla
m. st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396, zwana dalej ,,Zunawiaj4cym", zaprasza

Wykonawc6w do skladania ofert.

l. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew; tel. (22) 10 25 300, fax (22) 10 25 301,

adres e-mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.

SIWZ.
Uwaea:
- wykonanie fragmentu odcinka gazociqgu w ul. Wyszyriskiego w m. Urle na

odcinku od ul. Poniatowskiego do ul 1-go Maja metod4 przewiertu w R.P. poni2ej

bryly korzeniowej istniej4cych drzew bez ich wycinki (rys. nr 5 projektu

budowlanego)
3) Wykaz obowiqzkow zwi4zzrrych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze

umowy w sprawie zam6wienia - zal4cznik nr 7 do SIWZ, zai szczeg6lowy opis oraz

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

SlitlE Polska Sp. z o.o,, ul. 1Maja 18,96-500 sochaczew, tel. r4a2210 25 300,fax: +4a2210253o1
e-mail: info@samepotska.pt, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Vvydzial Gospodarczy K6jowego Reiesiru Sqdowego

pod numerem KRS] O00O'193,191, Kapital zakladowy: 23 OOO 000 PLN. ww'lv.limepol3ka.pl

2. Procedura udzielania zam6wief
1) Postgpowanie prowadzone jest w trybie art. 7Ot -705 Kodeksu cyrvilnego, zgodnie z Procedurq

udzielania zam6wieri z dnia 01.04.2018 r.; obowi4zuj4cy tekst jednolity Procedury zostal

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

cywilnego.

3. Przedmiotzam6wienia
1) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gl Sredniego cidnienia w miejscowoSci

Borzymy, Urle, gm. Jad6w, powiat Wolomin o dl. ok. 2067'0m i Srednicy DN 1l0mm.

2) Przedmiot zanr6wienia obejmuje r6wnie2:
- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich sluZb koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadaria,
- wykonanie obowipk6w okredlonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik nr 7 do
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4)

projektu budowlanego nale2y traktowa6 w spos6b komplementamy, a w syuacj i ich
sprzeczno5ci - rozstrzyga tre56 SIWZ.
Oryginalny egzemplaru Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie
Zamawiaj4cego w Sochaczewie przy ul. I Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 oraz na
stronie intemetowej pod adresem :

hrtDS :lldt',ve. oosle.con/ooe n?id=1 9wOWinvLMwSZO 8n9Cx1Xh1672hNlw{a
5) Zamavtiaj4cy przekt2e Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony proj ekt organizacj i

ruchu.
6) Zamawiaj4cy informuje, 2e z dniem zawarcia umowy w sprawie zam6wienia przeka2e

Wykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: Decyzjg t 494lll/2018 z dnia 05.09.2018r.
wydan4 przez Wojewodg Mazowieckiego oraz Decyzjg nr 1826p/18 z dnia 14.12.2018r.
wy dan4 przez Starostg Wolomirlskiego.

7) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej,
koniecznoici stosowania konkretnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym
pochodzenia wyrob6w od okreSlonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w
kazdym z takich pr4padk6w rozwiqzania r6wnowa2ne. Zamawiaj4cy dopnszczatez zastosowanie
rozwiqzai r6wnowaZnych do norm technicznych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu
zam6wienia dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne mo2e by6 \znane za
r6wnowa2ne, je2eli Wykonawca wykuze, ze ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wny.walne, i mo2e byi stosowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zarnawiaj4cy dopuszcza rury o wlasciwosciach
r6wnowaZnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej zal4czonej do SIWZ na
odcinkach gdzie zaprojektowane sE rury oslonowe (wykonywane zar6wno metodq przewiertu jak
r6wnie2 montowane w wykopie otwartym), w tym rur z polietylenu pE 100-RC z warstwami
metalowej baiery oraz zintegrowanym dodatkowym plaszczem ochronnym z polietylenu pEplus,
kt6re spelniaj4 jednoczednie funkcje rury oslonowej i przewodowej, pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawcg zgody zaruAdcow nieruchomoSci zlokalizowanych na trasie przebiegu
gazoci4gtt oraz dopelnienia innych koniecznych obowiqzk6w formalnych (eSli b9d4 wymagane).
Powy2sze rczwiqzane nie dotyczy odcinka sieci gazowej zlokalizowanego na nieruchomoSciach
nale24cych do sp6lki PKP s.A. (dokumentacja projektowa dostgpna w sie&ibie Zamawiajqcego
oraz pod adresem strony intemetowej wskazanej w SIWZ). Zamawrq4cy nie .vqrrr.iza zgody na
zastosowanie rur innych ni2 wskazane w dokumentacji projektowej do budowy gazoci4gu
zlokalizowanego na nieruchomo6ciach naleZ4cych do sp6lki pKp S.A.

8) Przedmiot zam6wienia powinien spelniai wymogi zapisane w Strategii wsparcia projekt6w
inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014-2020. W
tym celu podczas budowy gazoci4gu nalezy stosowad materialy i rozwi4zania techdczne
zapewniajqce spelnienie przez sie(, warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:
- rury przewodowe dostosowane do transpornr gazu ziemnego grupy E, a tak2e innych paliw
gazowych, w tym biogazu;
- ta6ma lokalizacyjna z wtopion4 wkladk4 stalow4 lub z drutem DY ukladana ponad
gazoci4giem;
- znaczniki elektromagnetyczne montowane w miejscach skzy2owaf z innymi
urz4dzeniami infrastruktury technicznej;
- slupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to
moZliwe w miejscach zrniany kienmku, lecz nie rzadziej niz co 250 m.

91 Wsp6lny Slownik Zam6wienia

SlltE Polska Sp. z o.o., ut i Maia .18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 22 10 2s 3oo. tax: +qB 22 10 2s 3oj,
e-mail: info@sihepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st Wa.szawy XIV lwdzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sedowego

pod numercm KRS: 0000193491. Kapital zakhdowy: 23 000 000 pLN, trrww.simgpolska.pl
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Kody wedlug CPV:
45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

5. Warunki wykonania zam6wienia
Szczeg6lowe warunki wykonania zam6wienia okreSlone s4 we wzorze umowy w sprawie
zam6wienia, stanowiqcym zal4cnik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6. Warto56 zemriwienia
Szacunkowa wartoS6 zam6wienia wynosi 347 331 ,60 zlotych plus VAI

7. Warunki udzialu w postgpowaniu
I ) Og6lne warunki udziatu w postgpowaniu oke5lone sQ w $ 1 I Procedury.
2) Zarnairaj4cy ustanawia nastgpuj4ce szczegolowe warunki udzialu w postgpowaniu:

a) WlposaZenie techniczne - Wykonawca obowi4zany jest dysponowa(, przy realizacji umowy
sprzgtem umozliwiaj4cym terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lnoSci posiadad

wyposaZenie techniczne o jednostkowej warto6ci rynkowej powyzej 10 000 zlotych.

b) Zdolnoft zawodowa - Wykonawca obowiqzany jest przy realizacj i umowy dysponowai osobami,
kt6re bgd4 uczestniczyi w wykon)"waniu zam6wienia i legitymuj4 sig uprawnieniami
budowlanymi oraz Swiadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniaj4cymi do zajmowania sig

eksploatacj4 urz4dzeri, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca moze uwzglgdni6 osoby,

kt6re uzyskaly stosowne uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych panstwach i majq
prawo do ich wykonl.wania w Polsce.

c) DoSwiadczenie - Wykonawca obowi4zany jest posiadai doSwiadczenie w wykonyrvaniu rob6t
budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej Sredniego ciinienia w technologii
zgrzewania PE. Minimalne wymagane dodwiadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pigciu
lat co najmniej 2000m sieci gazowej o Srednicy min. 110 mm.

d) Warunki ekonomicme - Wykonawca obowi4zany jest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakesie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej (odpowiedzialnoSci
kontraktowej i deliktowej) na l4czn4 sumg ubezpieczenia nie nzszq rrtz 500 000,0021.

e) Wykonawca tdziela Zarnawiaj4cemu pisemnej gwarancjt:
I ) na odtworzenie nawierzchni na okes minimum 4 lal liczqc od dnia

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

koncowego

SIME Polska Sp. z o.o,, ul. l MaF 18,96-500 sochaczew, tel +482210253oo,fax +482210253o1,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonovvy dla m.st. wa62awy xlv wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sadowego

Unia Europejska
EuropejskiFundugz

Rozwoju Regionalnego

pod numerem KRS:0000193491. Kapiial zakladowy 23 000 ooo PLN, www.SimEpolEka.pl

fl rHs,,,r*n"-*"

4. Termin wykonania zam6wienia
Ustala sig, iz wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 nie p62niej ni2 w terminie:
l) zakoiczenie prac technicznych w terenie, w tlm odtworzeniowych, do dnia l3 wrze5nia 2019

r.

2) przekazane Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 11

pu2dziemika 2019 r.
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zgodnie z wzorem stanowi qcym Zal4cznlk nr 8 do SIWZ.
3) o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu

zgodnie z postanowieniami $ 11 ust. 3 i g 13 Procedury.

8. Dokumenty
1. Wraz z ofert4 Wykonawcy obowiqzani s4 zloiry| nastgpujqce dokumenty:

a) wlpelniony Formularz Oferty - stanowi4cy zal4cznik nr ldo SIWZ,
b) aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli przepisy obowiqzuj4cego prawa przewiduj4 obowi4zek wpisu do rejestru albo
ewidencj i dzialalnodci gospodarczej, wystawione nie wcze6niej ni2 trzy miesi4ce przed terminem
skladania ofert (w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos(, z oryginalem przez
osobg uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy)

c) kopia zaSwiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przezlJrzqd Skarbowy nie wcze3niej
niz trzy miesiqce przed terminem skladania ofert,

d) kopia zaSwiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawi onego przezZaklad Ubezpieczei
Spolecznych nie wczeSniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert,

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

f) pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisujEcej/cych ofertg do podejmowania zobowipari 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 zgodnoit z
oryginalem przez osobg uprau.nion4 do reprezentowania Wykonawcy),

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

h) oSwiadczenie - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru
stanowiqcego zal4cznik ru 3 do SIWZ,

i) oSwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia,
posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne wedlug wzoru
stanowiqcego zal4cznik nr 4 do SIWZ,

j) wykaz wykonanych zadari wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ,
k) kopiE polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualn4 w okresie zwiqzania ofert4,
l) oSwiadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowiqcego

zalqcznik nr 6 do SIWZ.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza ter,'torium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I lit. b, c, d obowiqzarry jest zlo2ye
dokumenty r6wnowazne wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, tj.
dokumenty potwierdzaj4ce, 2e jest wpisany do wladciwego rejestru, 2e nie zalega z uiszczaniem
podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnoSci lub
wstrzymanie w caloici 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.

3. Kopia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 powyzej, powinna by6 poSwiadczona za
zgodno66 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Za
zgodno6i z oryginalem poSwiadczona powinna by(, kaizda strona skladanego

SIME Polska Sp, z o.o.. ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
inro@simepolska pl, NIP: 526,24,e9,440, Sqd Rejonowy dla m.st Wa6zawy XtV Wydzial cospodarczy Krajowego Rejestru SE

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, wvw.ElmepolEka.pl
e-mail



1
Fundusze
Europejskie
hlrast.uktu.. i S.odowisko

Rzeczpospotita
Potska m

Pffi

dokumentu.
4. W pr4padku, o k16rym 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, zdolnoiciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w,
niezale2nie od charakteru prawnego l4czqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sguacji
zobowi4zany jest udowodni6 Zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie
realizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonania
zam6wienia. Ponadto w przypadku polegania na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca jest

zobowi4zany do przedstawienia dokument6w wymienionych w pkt I powyzej dla tych
podmiot6w.

6. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z potwierd zonp za zgodno6d

tlumaczeniem na jgzyk polski.
7. TreSd oferty musi odpowiadad treici SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia.

9. Wadium
1) Wykonawca przystgpuj4cy do postqpowania o udzielenie zam6wienia obowiqzany jest

wnie56 wadium w wysokoSci 20 000 PLN (slownie: dwadzie5cia tysigcy zlotych) w jednej

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

Bank Polska S.A. nr 72 1500 1618 1216 1004 0605 0000 - w tltule przelewu nale2y
upisai ,,Wadium w postgpowaniu nr 201709-2",

b)w formie gwarancji bankowej,
c)w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2) Za dzien wniesienia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje sig dziei, w
kt6rym nast4pilo uznanie kwol4 wadium rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

3) Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przelewem uply"wa w dniu
poprzedzaj4cym dzief onraczony jako termin skladania ofert.

4) Warunki zwrotu wadium oke6lone s4 w Procedurze. Wadium wniesione w formie kaucji
platnej przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oSwiadczeniu o

numerze rachunku bankowego - wedtug wzoru stanowiqce go zalqcznik nr 6 do SIWZ.
5) Zamawiaj4cy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

ustanowiona na poczet wadium byla wazna co najmniej w okesie zwiTania ofert4.

10. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i ubezpieczenie
1) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowiqzany bgdzie

ustanowid zabezpieczenie nale2ltego wykonania umowy w wysoko6ci oraz w formie
okeSlonej w $ 10 wzoru umowy w sprawie zam6wienia stanowi4cym zal4cznik nr
7 do niniejszej SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej zawieral oznaczenie umowy, kt6rej dotyczy.

2) Wykonawca wybrany w postgpowaniu zobowiqzury bgdzie ustanowii
zabezpieczenie nalez)'tego wykonania umowy na okres realizacji zam6wienia, do

90-ego dnia po podpisaniu protokolu koricowego.
3) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia bgdzie

obowi4zany posiadai umowg ubezpieczenia o treSci okreSlonej we wzorze umowy
w sprawie zam6wienia $ 10 pkt. 5 stanowi4cym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

SIME Polska Sp. z o.o., ul l Maia 18,96-500 sochaczew,lel. +48 2210253oo,lax: +4a221025301,
info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st Warszawy XIV \ rydzal Gospodarczy Krajowego Reieslru

pod numerem KRS: OOOOl93,{91, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, vr\ry.9imopokka.pl
e-mail Sqdowego
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ll. Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
1) WysokoSd wynagrodzenia Wykonawcy powinna okeSlai calkowit4 warto66, kt6r4

Zamawiaj4cy jest obowiqzany zaplacit Wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t, o
kt6rych mowa w ust. 3 pkt 1), z zastrzeZeniem pkt 3 poni2ej.

2) Wysoko5i wynagrodzenia Wykonawcy powinna byi wyaZona w zlotych.
3) Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od to)var6w i ustug, je2eli na

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

4) Wynagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okeSlonym we wzorze umowy stanowiqcym
zal1czntk nr 7 do niniejszej SIWZ.

12. Oferty czg6ciowe
Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert czg5ciowych.

13. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert wariantowych

17. Termin zwiqzania ofertq
l) Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni pocz4wszy od daty uplywu terminu skladania

ofert.
2) W przypadkach oke5lonych w Procedurze przed uptywem terminu zwi4zania ofert4

Zamawiajqcy mo2e zwr6ci6 sig do Wykonawc6w o wyrzr:Zenie zgody na przedfu2enie

SIME POlSka Sp. z O.O., ul 1Maja18,96-500Sociaczew,ret.:+48221025300,1ax+4A22fi253O1.
inro@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Vwdzial Gospodarczy K6jowego Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, wwwslmopolska.pl
e-mail

14. Podwykonawstwo
Wykonawca moZe powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie
fizycznej nie bgd4cej przedsiEbiorc4, z zastrzeleniern, ze:

1) Wykonawca zobowi4zany jest podai zar6wno czg56 zam6wienia, kt6r4 bgd4 realizowai
podwykonawcy, jak i ich nazuy,

2) Powierzenie czgSci zam6wienia podwykonawcy nast4pi za zgod4 Zanawiaj4cego.

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) Oferty nale2y skladai w formie pisemnej osobi5cie lub drogq pocztow4 na adres

Zamawiaj4cego w terminie do dnia l0 lipca 2019 r. do godziny 1200.

2) Oferta powinna by(, zawuta w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy otaz
adnotacj4 ,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201709-2".

3) Oferta powinna byi sporz4dzona w jgzyku polskim.
4) Oferta powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w

przypadku podpisania oferly przez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawi6
dokument pelnomocnictwa).

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty oke6lone w ust. 8.
6) Otwarcie ofert nastqpi l0 lipca 2019 r. o godz. 1230.

16. Tajemnica przedsiQbiorstwa
W ofercie Wykonawca mohe zastrzec poufno5i informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 1l ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U . z 2019 r., poz. 1010).
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tego terminu o oznaczony okres.

18. Kryteria wyboru oferty
Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty naj korzystniej szej wyl4cznie na podstawie zaoferowanej
ceny calkowitej.

19. Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia
Zamawiaj4cy zawrze umowg w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie, wedlug wzoru
stanowi4cego zal4cznik nr 7 do SIWZ, z Wykonawc4 wybranym w przetargu na podstawie

kryteri6w okredlonych w ust. 18 SIWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru
oferty, chyba ze zajd4 okolicmodci uniemo2liwiaj4ce podpisanie umowy w tym terminie -
wlwczas Zarnawiajqcy poinformuje o tym na piSmie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala wybrana
jako najkorzystniej sza.

20. Srodki ochrony prawnej
Stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przyslugujq Srodki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lnoSci w Kodeksie Cywilnym.

21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6nieri
Informacji i wyjaSnieri zwiTanych z niniejszym postgpowaniem udzielajq:
l) w sprawach technicznych: pan Krzysztof Bobryk, ff tel. +48 604 878 358, adres e-mail:

k.bobryk@simepolska.pl w godz. 900-l 7m,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga, nr tel. +48531915 898, adres e-mail:
a.mitrega(@simepolska.pl w godz. 900-1 700

22. Wyja5nienie tre6ci SIWZ
Zamawiajqcy udziela wyja6nieri dotycz4cych treSci SIWZ na zasadach okreSlonych w Procedurze.

23.Zalqcz,niki
Do SIWZ zal4cza sig:
1) forrnularz oferty,
2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu,
3) wz6r oSwiadc zenia - wykaz sprzgtu w postqpowaniu o udzielenie zam6wieni4
4) wzor odwiadczenia 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 gwarancji na roboty budowlane.

24. Inne istotne postanowienia
I ) Zamawiaj4cy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zalqcznikami w sprawie zam6wienia

nie podlega negocjacji, zaS sprzecznoSi oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy
stanowi podstawg odrzucenia oferty. ZloZenie przez WykonawcA oferty oz.nacza
przyjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzeief,.

2) ZNnairal4cy zastrzega, i2 mo2e uniewzr:Znii postgpowanie o udzielenie zam6wienia

SlilE Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochacrew, rel : +48 22 10 25 300, faxr +48 22 10 25 301,
e-mail: rnlo@srmepdska.pl, t{lPr 526-24-99-440, Sqd ReJonowy dla m st Warszawy XIV Wwzial Gospodarczy Klaiowego Reiestru Sqdowego

pod numerem KRS:0000193491, Kapital zakhdowy 23 000000 PLN, w*'tv.simepobka.pl
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lub zmienii postanowienia SIWZ bez podani a przyczyn.
3) W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcom nie

przysluguje roszczenie o zwrot kosz6w uczestnictwa w postgpowaniu.
4) Odwiadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane pisemnie, faksem lub za pomoc4 poczty
elektronicmej na adres podany w SIWZ uwaza sig za zlo2one w terminie, jeZeli dotarly one do
Zamawiaj4cego przed uplywem 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 nastQpuj4ce osoby:

1. Krzysztof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicznego
2. Marcin Grzytvacz - Spejalista ds.Technicmych
3. Anna Mitrgga - Prawnik

Lista innych os6b bior4cych udzial w przeprowadzeniu Postgpowania
1 . Jerzy Trzciriski - Dyrektor Zarz4dzaj4cy
2. Wojciech Nalewajko - Dy,rektor ds. finans6w i rozwoju

26. Postanowienia kofcowe
l) Zanawiaj4cy publikuje SIWZ na stronie intemetowej : www.sl lska. oraz w Bazie

KonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:
https:/,&azakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.eov.ol , a tak2e udostgpnia SIWZ w swojej
siedzibie pocz4wszy od dnta 25 czerwca 2019 r.

2) Zamariaj4cy udostgpnia Wykonawcom oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej
w swojej siedzibie.

Sochaczew, 25 czerwca 2019 r

Jerzy Trzciriski
Dyrektor Zarzqdzaj4cy
Prokurent
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