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srECITIKACJA ISToTNYCH wARUNK6w zAM6wrrxr,l lslwz;
posrEpowANIE o uDzIf,LENm zlu6wtrxlA NR 918010-r
W TRYBIf, PRZETARGU
realizacj4 projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
warszawskimdotychczas ni"zguryfiko*"nych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach osciennych, tjFunduszu
z
Europejskiego
dofinansowanie
zaciodnim i Zyiardowskim", bgd4cego przedmiotem Wniosku o
przesylu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magarynowania,
i dystrybucji energii,, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014'2020,

w zwiTku z przygotowaniem i

SIME Polska Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq
przez S4d Rejonowy dla m' st
siedzlb4w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzo nego
pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego
Wykonawc6w do skladania ofert.
24.gg.440, REGoN: 0l6439396.zwana dalej ,,Zamawiaj4cym'', zaprasza

z

1

Dane Zamewiajqcego

SIMEPolskasp.,o.o',ul.lMajal8,96-500Sochaczew;te|.(22\1025300,fax(22)1025301,adresemail info@simepolska.pl, www.simepolska'pl'
.,

Procedura udzielania zam6wiei
zgodnie z Procedur4 udzielania
l) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 701.705 Kodeksu clrxilnego,
procedury zostal opublikowany na stronie
zam6wieri z dnia 01.04.20ig r.; obowiqzujqcy tekstjednolity
www.simePolska.Pl.

2)WsprawachnieuregulowanychProcedurqudzielaniazam6wieristosujesigprzepisyKodeksu
cywilnego.
3

Przedmiot zam6wienia
l)Przedmiotemzam6wieniajestbudowagazoci4guSredniegoci3nieniawm.Kampinos,ul.Paltyzant6w
Niepokalanowska, gm. Kampinos, powiat warszawski zachodni
- o dl. ok. 605,5m i SrednicY DN 90mm,
- o dl. ok. 10,5m i SrednicY DN 63mm,
llcmie: ok. 616m.

2)

Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:
uzbrojenia terenu'
- naprawy powstatych w trakcie budowy uszkodzeri sieci
stu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,
- -p"*riori" n"dzoru i odbioru technicznego odpowiednich
- zakup material6w do wykonania zadania,
stanowi4cym zal4cmik nr 7-do SIWZ'
- wykonanie obowiqzk6w oke6lonych we wzorze umowy
gazici4gu o tej samej Srednicy wykonane w technologii

- *l4"r"ni"

3)'

do istniej4cego

zapewniaj4cej ci4gl4 dostawg gazu do odbiorc6w'
jest we wzorze umowy
Wyiaz obowi+k6w zwiqzanych z wykonaniem zam6wienia zawarty
prac
.p."*i" zam6wienia zal1cmik nr 7 do SIWZ, za6 szczegt:lowy opis oraz zakres

*

-

wzoru umowy oraz
zawarty jest w Projekcie budowlanym' Zapisy SIWZ'

projektu

-

w sytuacji ich sprzecmo6ci
budo*iun"go nale2y traktowa6 w spos6b komplementamy' a
rozstrzyga tres6 SIWZ.
Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie

a) OryginaLy egzemplarz

Sochaczew tel +48221o253oo fax +4a221025 3o1
warszawv xlV vwdzial Gospodarczv Kra'owego Rejestru Sqdowego
zattaoo"v 23 000 ooo PLN www simoPolsks'Pl

SlitE Pobka Sp. z o'o', ul 1 Maia 18 96-500

e,mail. info@simepolska pr, Nrp: sz6-z+es-aa;
pod numerem KRS:

#;;";;;
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Zamawiajqcego w Sochaczewie przy ul. I Maja lE w dni robocze w godz. 9m-1700 oraz na stronie
internetowej pod adresem:
https://drive.eoosle.com/ open?id=l
MMmiX3Ps l-eliEPi8dr2LoW JKRIJa
5-) Zamawiaj4cy przekaze Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.
6) zamawiajqcy informuje, ie z
zzwarcia umouy w iprawie zam6wienia p.,"i^i* wlkona*cy
lniem
posiadane pozwolenie na budowg:
Decyzjg nr 57412019
dniu zz.}4.zotgr wydan4 prr"i st"rortg
warszawskiego Zachodniego. zamawiajqcy informuje, 2e zroLyr dnia t2.07 .20t9 r. wniosek
o pozwolenie na budowg sieci gazowej w ul. partyzant6w o t4cznej dlugosci
33Em, w starostwie
Powiatowym w o2arowie iprzedmiotowe postgpowanie jest w toku,
irym
zamawiai4cy
wedfug
irzy
najlepszej wiedzy ocenia,2e pozworenie na budowg powinny by6 gotiwi do'pnekazani,
#yion"*"y

i

do dnia l2 wrzeSnia 2019 r.
7) w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej,
koniecmosci
stosowania konketnych znak6w towarowych, patent6w rub pochodzenia,
w tym pochodzenia *yrob6w
od okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiai4cy dop uszcza w
kazdym z takich przypadk6w
rozwi?zania r6wnowa2ne. Zamawiajqcy dopuszcza tez zastosowanie
roz;1,1iqzait r6wnowa2nych do
norm technicznych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia
dokumentacji projektowej.
Dane rozwiqzanie techniczne moze byi uznane za r6wnowa2ne, jeZeli
wykonawca *ykaze, ze ma ono
co najmniej takie parametry iak wymaga podana w dokumentacji norma
,ub co najmniej paramerry
por6wnywalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

8) Przedmiot zam6wienia powinien sperniai *ymogi zapisane

w

strategii wsparcia projekt6w
inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w
ferspektywie finansowej 2or4-zozo. w tym ceru
podczas budowy gazoci4gu. nare2y stosowai materiary
rozwi4zania iechniczne zapewniai4ce
spelnienie przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:
- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu ziemnego
gmpy E, a takZe innych paliw gazowych,
w tym biogazu;
- tasma lokalizacyjna z wtopion4 wkladk4 starow4
rub z drutem Dy ukradana ponad gazoci4giem;
znaczniki erektromagnetyczne montowane w miejscach skrzy20wa6
innyLi urzidzeniami
infiastruktury technicmej ;
- sfupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi
- tam gdzie to mo2liwe w miejscach
zmiany kierunku, lecz nie rzadziej ni2 co 250 m.
Wsp6lny Slownik Zamowienia
Kody wedtug CpV:

i

-

9)

,

45231200-7
45231220-3

4.

- Roboty budowrane w zakesie
- Roboty budowlane w zakesie

budowy rurociqg6w naftowych i gazoci4g6w
gazoci4g6w

Termin *ykonania zam6wienia
ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pii
nie p6zniej
w terminie:
l) zakoriczenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 3ni,r puidziemika
2019 r.
2) przekazanie zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w terminie do dnia 2l listopada
2019 r.

5.

Warunki wykonania zam6wienia
Szczegolowe warunki wykonania zam6wienia okeSrone
sq we wzorze umowy w sprawie
zam6wienia, stanowi4cyn zalqcnik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6.

Warto56 zam6wienia
Szacunkowa warto5i zam6wienia wyr osi g4 424,021 zlotych plus
VAL

SIME Pofska

Sp. z o.o.,
M4a 18, 96_soo Sochaczew, tet.: +48 2 2 10 25 3oo. fax: +48 22
10 2s 3o1.
e-mail' rnb@simeporska pr' Nrp 526-24-99-440._ut.-1
SqO iqonowy ora m si wa-rszai xv iviz,a
oospoaarczy Krapweg. Rejesrru sqdowego
pod numerem KRs 0ooor934g1. Kapdat
zaktadowy 23 006 ooo piN. ws.ilmsp6lrfi.pt-.
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Warunki udzialu w PostgPowaniu

Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu oke6lone s4 w $ I I Procedury.
2) Zimawiaj4cy ustanawia nastgpuj4ce szczegolowe warunki udzialu w postgpowaniu:

l)

a)' wyposazenie techniczne - wykonawca obowiqzany jest dysponowai przy tealizacji umowy sprzgtem
u.oZlirri".14"y. terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lnosci posiada6 wyposa2rnie techniczne o
jednostkowej wartoSci rynkowej powyzej l0 000 zlotych'
b) Zdolno66 zawodowa - Wykonawca obowi4zany jest przy realizacji umowy dysponowai- osobami, kt6re
bgd4 uczestniczy6 w nnykony*aniu zam6wienia i legitymuj4 sig uprawnieniami budowlanymi oraz
w okesie
Swiadectwami kwalifikaryjnymi D (min. I osoba) i/lub E (min. 2 osoby) wa2rrymi co najmniej
i sieci - grupa
reatizacji zam6wienia upiawniaj4cymi do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dze6, instalacji
l,przyczymWykonawcamozeuwzglgdni6osoby,.kt6reuzyskalystosowneuprawnieniabudowlanelub
* innych pahstwach i maj4 prawo do ich wykonl'wania w Polsce'

"n".g"ty"^"
c)Doswiadczenie_Wykonawcaobowi4zanyjestposiada6do6wiadczeniewwykonlrvarriurob6t
gazowych w
'
oraz prrylqczy
Ludowlanych polegaj4cych na budowie siecl gazowij Sredniego ciinienia
w okresie ostatnich
technologii ,grr"*"ni" fe. Minimalne *y,n"gun" doiwiadczenie to: *ybudowanie
min 90 mm'
pigciu laico iajmniej 700 m sieci gazowej i przyl4cry gazowych o Srednicy

odpowiedzialnosci cyr'vilnej
d)
- wykonawca obowiqzany jest posiada6 ubezpieczenie
-' warunki ekonomiczne
(odpowiedzialno6ci
kontraktowej i deliktowej) na
*'-t eri" prowadzonej izialalno6ci gospodaiczej

l4cm4 sumg ubezpieczenia nie nizsz4 ni2 500 000,0021'

e)

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji: .
podpisania protokolu
na odtworzen'i" nu*iirr"tni na'okres minimum 4 lat licz4c od dnia
koticowego,
protokolu koricowego
na robot/ruroci4gowe na okres 5 lat liczqc od dniapodpisania
zgodnie'zwzorem stanowi4cym Zal4cmik nr 8 do-SIWZ'
kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu zgodnie z
3) O udzielenie zam6wieniaInogq ubi"g"6 .ie Wykora*cy,
postanowieniami $'ll ust.3 i $ 13 Procedury'

.l)

2)
'

8

Dokumenty

a)
b)

1. Wraz z ofert4 Wykonawcy obowi4za ni sq zloiryt nastgpuj 4ce dokumenty:
wlpelniony Formularz Oferty - stanowi4cy zal4cznik nr I do SIWZ'

o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie
albo ewidencji dzialalnoSci
jezeli przepisy obowiTuj4cego"prawa przewiduj4 obowiqzek wpisu do rejestru
skladania ofert (w formie
gorpoa.r")"j, wystawione nI" *"r"sni".j ni2 trzy miesiqce przed terminem
reprezentowania
poswiadczonej za zgodno66 z oryginalem przez osobg uprawnionq do

I.yginur,, lu; ko;ii

c)

WykonawcY)
wy datego przezlJrz4d Skarbo*ry nie wcze6niej ni2 trzy
t<opia za<wiadczenia o niezaleganiu w podatkach
miesi4ce przed terminem skladania ofert,

niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawi onego przez Zaklad
ofert'
iiai""r"i, Spolecznych nie wcieSniej niz trzy miesi4ce przed terminem skladaniao udzielenie
postQpowaniu
w
*yp"tnion" Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu
zam6wienia - stanowiqce zalqcmik nr 2 do SIWZ,
podejmowania zobowiqzari w
pelnomocnictwo dla oioby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do
oferty nie wynika z innych
imi"niu Wykonawcy skladajqcego of"ttg, gay prawo do podpisania

d)
-' kopia

";
f)

zaSwiadczenia

o

dokument6wdoniejzal4czonychl*fortieoryginalulubkopiipo6wiadczonejzzzgodno{t'z
Wykonawcy)'
oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania
SIME Pol3ka Sp. z o'o , ul' 1 Maja
emarr inro@srmepolska

18' 96-500 sochaczew' tel

25 3oo lex:

+$2210253o1'

. -+48-22.1o
db tt warszawy xlv \ lvdzal Gospodarczv Krajowego Re'eslru Sadowego
pl NIP 526'21-9944;. sqJie;;
'
pod numerem KRs ooioi'illsiii"p'id t"rbdowv' 23 ooo ooo PLN trarv'rlmopollka'pl
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oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie
wskazanej w pkt 9 ppkt I ) lit. b) lub c),

- wykaz sprzQtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedfug wzoru stanowi4cego
zalqcmik nr 3 do SIWZ,
i) oswiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia, posiadai4cych
odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 4 do
SIWZ,
i) *ykaz wykonanych zadari wedlug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr 5 do SIWZ,
k) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualn4 w okesie zwi4zania ofert4,
l) oswiadczenie w przypadku u'niesienia wadium w formie kaucji wedrug wzoru stanowiecego
zarqcmik nr
6 do SIWZ.
2' Jeaeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 rit. b, c, d obowiqzanyjest
zlozy6 dokumenty r6wnowazne
wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
6. dolumenty potwierdzaj4ce, ze
jest wpisany do wla5ciwego rejestru
,2enie zalegazuiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezprieczenie
spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub ro zlo2enie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu. Je2eli w kraju
miejsca zamieszkania lub siedziby wykonawcy nie wydaje siQ ww.
dokrimentiw zastgpuje sig je
dokumentem zawierajqcym oswiadczenie zro2one przed notariuszem,
wlasciwym organem s4dowym,
administracyjnym, albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego
miejsca Lmierzkania 1ub
siedziby Wykonawcy.
3' Kopia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt l powyzej, powinna by6 poswiadczona
za zgodnos( z
oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawry
za
zgodnos( z oryginalem
poSwiadczona powinna byi ka2da strona skladanego dokumentu.
4. W przypadku, o kt6rym mowa w $ 12 procedury, wszyscy Wykonawcy
wsp6lnie ubiegai.cy sig o
zam6wienie, obowi4zani s4 przedstawi6 dokumenty wymienione
pkt
w
I poryZej.
5 wykonawca mo2e polegai na wiedry i doswiadczeniu, potencjare technicznym, osobach zdolnych
do
wykonania zam6wienia' zdolnoiciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiot6w, niezale2nie od
charakteru prawnego r4cz4cyc.h go z nimi stosunk6w. wykonawca
w takiej sytuacji zobowiqzany jest
udowodni6 Zamawiajqcemu, i2 bidzie dysponowal tymi zasobami
w trakcie iealizacji zam6wienia, w
szczeg6lnosci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie
tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby *ykonania 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 potwierdzonym za
zgodnoi1, tfumaczeniem
na jgzyk polski.
7. Tre56 oferty musi odpowiadai trejci SIWZ i wzoru umowy w sprawie
zam6wienia.
9.

o6wiadczenie

Wadium

r) Wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia
obowiqzany jest
wnie56 wadium w wysoko5ci 5 000 pLN (slownie: pi96
tysigcy zlotych) w jejnej z
nastgpuj4cych form:

a) w formie kaucji platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego
w Santander
Bank Polska S.A. nr 72 1500 l6l8 1216 l0O4 0605 0000 _
w tfule przelewu nale{
wpisad ,,Wadium w postgpowaniu nr 9lg0l0_1.,
b)w formie gwarancji bankowej,
c) w lormie gwarancj i ubezpieczeniowej.
slME Polska sp. z o.o., ut.-t Maja 18, 96-500 Sochaczew, ter : +48 22 1o 25 30 o, rax: +48
2210 25 go1.
e-mail: info@srmepolska pt, NtP 526-24-99-440. S-qd Rqonowy
Ota m st. Warszawy XIV-V{,izrat CospoOarczy Krajowego
ReJestru SEdowego
pod
KRS ooOO193zl91. Kapital zakradowy 23 006 OOO piN,
^umerem

tvw.ilmep6lrfi.pt
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za dziei wniesienia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje

2)

sig dziefi, w kt6rym

nast4pilo uznanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiaj4cego'

3) Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przelewem uptywa w dniu poprzedzajqcym
dzieri oznaczony jako termin skladania ofert.
4) warunki zwrotu wadium okeslone s4 w Procedurze. wadium wniesione w formie kaucji platnej
przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oswiadczeniu o numerze rachunku
bankowego - wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 6 do SIWZ'
ustanowiona na
5) Ztmawiilqcy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa
poczetwadiumbylawa2naconajmniejwokresiezwi4zaniaofert4,zawieralaconajmniejoznaczenie
wymagan4 przez
nazwy projektu i przetargu, kt6rego dotyczy, wysokoS6 sumy gwarancyjnej
kaZdej
Zr i*i^ii""go oraz nieodwolalne i bezwarunkowe zobowi4zanie gwaranta do zaplacenia
24danie
wysokoSci nieprzekraczaj4cej sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne

kwory do

Zamawiajqcego

.

10. Zabezpiecrcnie naleiytego wykonania umowy i ubezpieczenie

gurykonu*"u*yb."ny*po.tgpo*uniuoudzieleniezam6wieniaobowi4zanybgdzieustanowii
umowy w wysokoSci oraz w formie okreSlonej w $ l0 wzoru
zibezpieczenie nalezyego'wykonania

umowyw,p."*i"-.-6,',i"niastanowi4cymzal1cmiknrTdoniniejszejSlwZ.wprzypadku

2)

wniesieniazabezpieczeniawformiegwarancjiubezpieczeniowejlubbankowejzawieracoznaczenie
umowy, kt6rej dotyczy.
zobowiqzany bgdzie ustanowid zabezpieczenie nale2ytego
Wykonawca *yu,uny w postgpowaniu
'teati'ac.li
zam6wienia' do 90-ego dnia po podpisaniu protokolu
wykonania urno*y nu oktes

kofcowego.
3)Wykonawcawybranywpostgpowaniuoudzieleniezam6wieniabgdzieobowi4zanyposiada6umowg
ub€zpieczeniaotresciokeSloneiwewzorzeumowywsprawiezam6wienia$l0pkt.5stanowi4cym
zzlqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ'
11. Opis sposobu obliczenia nynagmdzenia Wykonawcy
kt6r4 Zamawiaj4cy jest
l) Wysoko66 *ynug.oar"ni" Wykonawry powinna oke6la6 catkowit4 warto56,
oraz rob6t' o kt6rych mowa w ust 3 pkt
obowi4zany zaptaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia

l), z zastrzeLeniem

Pkt 3 Ponizej'

wyraZona w zlotych'
2) Wysoko6i uynagro&enia Wykonawcy powinna by6

3)Dowynagrodzeniuwyt.on"*"yzostaniedoliczonypodatekodtowar6wilslug,je2elinapodstawie
przedmiot opodatkowania podatkiem od
przepis6w obowiqzujicego prawa zam6wienie stanowi
towar6w i

4)

uslug'

'
nr
-'^la^^6' w
trybie okre6lonym we wzorze umowy stanowrA cym zalqcmik
^-:- zaplacone
'- truhie
Wynagrodzenie zostanie
7 do niniejszej SIWZ'

okre(lon

12, Oferty czgiciowe

Nie dopus.cza sig mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych'
13. Oferty wariantowe

Nie dopuszcza si9 mo2liwo5ci skladania ofert wariantowych

14. Podtykonawstwo

Wykonawca moze powierzy6 *ykonanie cz96ci zam6wienia
fzycznel nie bgd4cej przedsigbiorcq, z zastrzeileniern' 2e"
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1)

Wykonawca zobowi4zany

2)

podwykonawcy, jak i ich nazwy,
Powierzenie czg6ci zam6wienia poduykonawcy n astqpi za zgod4 Zamawiaj4cego.

jest

poda6

zar6wno czg66 zam6wienia, kt6r4 b9d4 realizowa6

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) oferty nalezy sklada6 w formie pisemnej osobiScie lub drog4 pocztowq na adres Zamawiaj4cego w
terminie do dnia l7 wrzeSnia 2019 r. do godziny l2m.
2) oferta powinn abyc zawartaw zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy
oraz adnotacj4
,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 9l g0l0-l ,,_
3) Oferta powinna by6 sporzqdzona w jgryku polskim.
4) oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji

podpisania

wykonawcy (w przlpadku

oferty przez pelnomocnik6w wykonawca powinien przedstawii

petnomocnictwa.l

dokument

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okreSlone w ust. g.
6) Otwarcie ofert nast4pi l7 wrzeSnia 2019 r. o godz. 12r0.
16. Tajemnica przedsigbiorstwa

w ofercie wykonawca moze zasirr:zec poufnosi informacji stanowiqcych tajemnica przedsigbiorstwa
w
rozumieniu art l I ust' 4 usta*y z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczani,
fonkurencji (Dz. U.
z 2019 r. poz. l0 t0).

,i"*r"i*"j

17. Termin zwitzania ofert{
l) Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni poczqwszy od daty uplywu terminu skladania
oferl.
2) w przypadkach okreslonych w Procedurze przed upbrvem terminu
zw iqzania oferlq Zamawiaj4cy moze
zwr6ci6 sig do wykonawc6w o w)na2enie zgody na przedfuzenie
tego ierminu o ozraczony okres.
18. Kryteria

*yboru oferty
Zamawiaj}cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej
wyl4cznie na podstawie zaoferowanej ceny
calkowitej.

19. Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia
Zamawiaj4cy zawrze umowq w sprawie zam6wienia

w swojej siedzibie, wedlug wzoru stanowi4cego
zzlqcmik nr 7 do SIWZ,-z wykonawc4 wybranym w przetargu
na podstawie kryteri6w okreslonych w ust.
l8 slwz' w terminie do 7 dni kalendarzowych oi dniu *ybo* oferty,
chyua ze zajd4 okolicznosci
uniemo2liwiai4ce podpisanie umowy w tym terminie
w6wczas
Zamawiajqcy
poinformuje o tym na
pi5mie Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza

20. Smdki ochmny prawnej
Stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przysfuguj4
Srodki ochrony prawnejJ przewidziane
w
t
przepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lnoSci
w Kodeksie Cywilnym.
21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja5nieri
Informacji i wyjaSnieri mvi4zanych z niniejszym postgpowaniem
udzielajq:
l) w sprawach technicmych:
a)^pan-Pawel Lodyga, nr tel. +4g 531 547 834, adres
e-mail: p.lodyga@simepolska.pl
900-1700,

w godz.

b) pan Krzysaof Bobryk, nr rel. +4g 604 878 35E, adres
e_mail: k.bobryk@simepolska.pl
slME Polska sp, z o.o..

r./r^1 Maja 18, 96-500 Socheczew, ter.: +48
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sprawach PrawnYch: Pani Anna

Mitrgga,

nr tel. +48 531915 898, adres e-mail:

a.mitrega@simepolska.pl w godz. 900-l 7m

22. Wyja6nienie trc5ci SIWZ
Zamawiaj4cy udziela wyja(nieri dotycz4cych tresci SIWZ na zasadach okeSlonych w Procedurze
23. Zrlqczn'iki
Do SIWZ zal4cza sig:
I ) lormularz oferry.

2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowanlu'
3j wz6r o6wiadczenia - wykaz sprzqtu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia'
przedmiotu zam6wieni4
4! wz6r oswiadczenia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu
posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme'
5) wz6r wYkazu wYkonanYch zadai, ,
6) wz6r o6wiadczenia o numerze rachunku bankowego'

7) wz6r umowY,
8) wz6r gwarancj i na roboty budowlane'
24. Inne futotnc Postanowienia
sprawie zam6wienia nie podlega
l) Zamawiaj4cy informuje, 2e wz6r umowy *raz z zal4cmrkami wstanowi
podstawq odrzucenia oferty'
umowy
negocjacji, ,"S.p.,""inoSe of"tty S,WZ l'b '" wzorem
'
warunk6w wykonania zam6wienia bez z^slrzeZoi.
ZloLenie przezWykonawca oferty ozn aczaprzyigcre
zam6wienia lub zrnieni6
2) Zamtwiaj4cy ^"t ugu ii rnoi" uni"*" i6 postgpowanie o udzielenie
postanowienia SIWZ bez podania przyczyn'
przysluguje
por4po*uniu o udzielenie zam6wienia wykonawcom nie
3)' W prrypadku ,"iJ;;;
aoar"r"ni" o rttrot koszt6w uczestnictwa w postqpowaniu'
pisemnie, faksem lub za pomoc4 poczty
4) O6wiadczenia, ,".ri"don1i"niu i informacje przekazane
* itWZ u\r"L ,i9 za zlozone w terminie, je2eli dotarlv one do
.d;;J;;
elektronicmej
""
Zamawiajqcego przed uplywem wskazanego termlnu'
w kt6rym uplywa termin skladania ofert'
5) warunki przetarg' ;:;; ;i"" 'mianle io ania'
25. Komisje Przetrrgowa i osoby odpowiedzialne
osoby:
W sklad Komisji Przetargowej wchodz4 nastgpuj4ce
i. Kzysztof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicmego
2. Pawel tr-odyga - Kierownik Eksploatacji lnspektor Nadzoru
3. Marcin Grzyracz - Specjalista ds' Technicznych
Postqpowania:
Lista innych os6b bior4cych udzial w przeprowadzeniu
1. Jerry Trzciriski - Dyrektot Zarz4dzziqcy
2. Wojtiech Nalewajko - Dyrektor ds' finans6w i rozwoju

26.
--' Postanowienia kof cowe

oraz w Bazie
*o:qcy publikuje SIWZ na stronie intemetowej: www.simepolska.ol.
stronie internetowej:
KonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na
atak2e udostgpnia SIWZ

ii i*

httos:/ibazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie'gqvpl'

*i*o-oj"j .i"aritie

pocz4wszy od dnia 02 wrze6nia 2019 r'
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2) Zamawiajqcy udostgpnia wykonawcom oryginalny

egzempraru dokumentacji projektowej w swojej

siedzibie.
Sochaczew, 02 wrze6nia 2019 r
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Nalewajko
Dyrektor ds. Finans6w i Rozwoju
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