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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMOWIENIA (SIWZ)
POST4POWANTE O UDZTELENTE ZAM6WTENIA NR 211708

W TRYBIE PRZETARGU

- wykonanie obowipkow okeSlonych we wzorze umowy stanowiqcym zal1cznik nr 7 do SIWZWykaz obowigk6w zwiqzanych z !!yl<onaniem zamor.l ienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawiezam6wienia - zalqcmik nr 7 do SIWZ, zai szczegolowy opis oraz zakres prac zawartyjest w projekcie
budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umouy oraz projektu budowlane go naleLry traktowai w spos6bkomplementamy, a w syuacji ich sprzeczno5ci - rozstrzyga treS6 SlWZ
Oryginalny egzemplarz projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibieZamawiaj4cego w Sochaczewie przy ul. I Maja 18 w dni robocze w godz. 9oo-l7oo oraz nastron ie lntemetowej pod adresem

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", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu idystrybucji
energii" Progranu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata ZOl4-2020,

SIME polska Spr6lka z ograniczonq odpowiedziatnoiciq

z siedzibq w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadz onego przezs4d Rejonowy dla m. st.warszawy XIV wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestm s4dowego pod numerem KRS 0000i93491, NIp: 526-24-99440, REGoN: 016439396, zwana dalej ,,zamawiaj4cym", zaprasza wykonawc6w do skradania ofert.

1. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. l Maja 18, 96-500 Sochaczew; ter. (22) to25 300, fax (22) r0 25301, adres e_mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.

) Procedure udzielania zam6wie6
I ) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cyrxilnego, zgodnie z procedur4 udzielaniazam6wiefi z dnia 01 04 2018 r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie*rvw.simepolska.pl.
2) w sprawach nieuregurowanych procedurq udzierania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksucywilnego.

3. Przedmiotzam6wienia
l) Przrdmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu sredniego ciinienia w gm. Sochaczew, m. ZelazowaWola, Nowe Mostki, Feliks6w, o dl. ok. 19825; i Srednicy DN l60mm.
2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w takcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru.technicmego odpowiednich stuzb koliduj4cego uzbrojenia terenu,- zakup material6w do xykonania zadania,

3)

4)

5)
h sll lve oo com/ nv lder IH YT3 SY XzE L4r 12E

el D
Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projektorganizacji ruchu

6) Zamawiai4cy informuje, 2e z 
,dniem 

zawarcia umow] w sprawie zam6wie nia przeka:2eWykonawcy posiadane pozwolenia na budowg: o""y49 n'rcs.Z0lg z dnia 30.03.201gr.
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I
1r.41danq ptzgz Starostg Sochaczewskiego oraz Decyzjg nr E9E.2018 z dnia 06.12'2018r. wydanq przez

Starostg Sochaczewskiego.

7) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) powyzej' koniecmo6ci

stosowania konkretnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia' w tym pochodzenia wyrob6w

od okrejlonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w kazdym z takich przypadk6w

rozwi4zania r6wnowarne. zamawiajqcy dopuszcza tez zastosowanie rozwi4zair r6wnowaznych do

norm technicmych wskazanych w zawieraj4cej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej '

Danerozwi4zanietechnicmemoZeby6umanezar6wnowaine,je2eliWykonawcawykaZe,2emaono
conajmniejtakieparametryjakwymagapodanawdokumentacjinormalubconajmniejparametry
po.6wnyrvalne, i moZe by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami'

g) przedmiot zam6wienia powinien .p"lni"6 't y.ogi zapisane w Strategii wsqlcia projekt6w

inwestycyjnychdlainteligentnychsiecigazowychwperspektyrriefinansowejzol4-2o20.Wtymcelu
podczas budowy g-o"i4go nalezy stosowa6 malefatv i rozwiqzania technicme zapewniajqce

spelnienie przez siec warunk6w sieci inteligentnej' takiejak:

- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu zi.mnego grupy E, a takze innych paliw gazowych'

w tym biogazu: ,, t -- -^-^a -^-
- ta3ma lokalizacyjna z Mopionq wkladk4 stalow4 lub z drutem DY ukladana ponad gazociqgtem;

- macmiki eleldromagnetyczne montowane w miejscach skrzy2owari z innymi urz4dzeniami

infrastruktury technicznej:

- slupki lokalizacyj," t' i"t"nu"f' poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mozliwe w miejscach

zmiany kierunku, lecz nie tzadziej niZ co 250 m'

9) WsP6lnY Slownik Zam6wienia

KodY wedlug CPV: . ,-..^---.^t i nnz^ '
45231200'7 - Roboty bodo*l-" * zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoctqgow

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

4, Ternrin wykonania zam6wieni ., -;^ -A:^i^i -:+ ., ra,-' '

Ustala sig, iz wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 nie p62niej ni2 w termtnte:

'l) zakoriczenie prac t""ft;'i"^y"t' * t"renie' w-tym odtworzeniowych' do dnia l5 ma1a2020 r'

2) przekazznie Z"t"*;;;;' k;pletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia I 5 czerwca

2020 t.

5. Warunki wYkonania zam6wienia

Szczegolowe*"-nr.i*vto*niazam6wienjaoke6lonesqwewzorzeumowywsprawiezam6wieni4
stanoii4cy- ,at4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ'

6. WartoS6 zam6wienia
Szacunkowa warto56 zam6wienia wynosi 285 876'50 zlotych plus VAI'

Warunki udzialu w PostgPowaniu" --UGJrn" *u.nii oj,i"tu * pottqpowaniu okre5lone ta *,! I t Procedury'

2) Zamawiaj4cy ustanawra nastgpujqce szczeg6lowe warunki udzialu w postgpowantu:

a) Wyposazenie technicae - Wykonawca obowiTany jest.dysoonowa6 prry realizacji umoury

sprzgtem umo2liwiaj4cvm lt'#;;;;*;"I"i"'z"to"it"ia' w siczeg6lnosci posiadai

wyposazenie techni"^" o L"inotito*".1 t'"ttoSti tynkowej powyZej l0 000 zlotych'

b) Zdorno66 zawodowa _ wykonawca obowi4zany jest przy realizacji umowy dysponowai
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osobami, kt6re bQdA uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia i legitymujq sig uprawnieniami
budowlanymi oraz Swiadectwami kwalifikacyjnymi D (min. I osoba) i/lub E (min. 2 osoby) wa2nymi co
najmniej w okesie realizacji zam6wienia uprawniaj4cymi do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzei,
instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca moze uwzglgdni6 osoby, kt6re uzyskaly stosowne
uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych paristwach i maj4 prawo do ich wykonywania w Polsce.

c) DoSwiadczenie - Wykonawca obowi4zany jest posiada6 doSwiadczenie w wykonyvaniu rob6t
budowlanych polegaj4cych na budowie sieci gazowej Sredniego ciSnienia w technologii zgnewania pE.
Minimalne \rymagane do6wiadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pigciu lat co najmniej 2000m
sieci gazowej o Srednicy min. I l0 mm.

d) Warunki ekonomiczne - Wykonawca obowiqzanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cl,wilnejw zakesie prowadzonej. dzialalno6ci gospodarczej (odpowiedzialnosci konraktowej i deliktowej) na
l4czn4 sumg ubezpieczenia nie ni2sz4 niz 500 000,0021.

e) Wykonawca u dziela Zamawiajqcemu pisemnej gwarancj i:
l) na odtworzenie nawierzchni na okres minimum 4lat licz4c od dnia podpisania protokolu

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

zgodnie z wzorem stanowi4cym Zal4cznik nr g do SIWZ.3) o udzielenie zam6wienia mog4 
-ubiega6 

sig wykonawcy, kt6rzy nie podregai4 wykluczeniu zgodnie zpostanowieniami $ I l ust. 3 i g 13 procedurv.

8. Dokumenty
I . Wraz z ofert4 Wykonawcy obowi4z ani sq zlo\t, nastgpuj4ce dokumenty:

a) wypehriony Formularz Oferty _ stanowi4cy zal4cznik nr ldo SIWZ,
b) aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,je2eli przepisy obowiqzujqcego prawa przewiduj4 obowi4zek wpisu do rejestru albo ewidencji dzialalnoscigospodarczej, $ystawione nie wczeSniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert (w formieoryginafu lub kopii poswiadczonej za zgodno!;t, z oryginalem przez osobg uprawnion4 do reprezentowania

Wykonawcy)
c) kopia zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przez L)rz4d Skarbowy nie wczefniej ni2 trzymiesiqce przed terminem skladania ofert,
d) kopia zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawio nego przez Zaklad lJbezpieczeh

Spolecznych nie wczeiniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert,e) wypelnione oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -stanowi4ce zal4cznik nr 2 do SIWZ.

i) oswiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia,posiadai.cych odpowiednie uprawnienia budowrane lub energetycme *"d;;- ;;;-stanowi4cego zal4cznik nr 4 do SIWZ,
i) wykaz wykon anych zadait wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ,

c)

h)
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k) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualn4 w okesie zwi4zania ofert4,

l) o6wiadczenie w prrypadku wniesienia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi4cego zal4czr:.ik nr

6 do SIWZ.
Z. Jeheli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I lit. b, c, d obowiqzany jest zloLy6 dokument-v rownowazne

wystawione w kaju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, tj. dokumenty potwierdzaj4ce, Ze

jest wpisany do wlasciwego rejestru, ze nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie

spolecme irdrorrotne albo Zeuryskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty

zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzj i wlaSciwego organu. Jeirli w kraju

miejsca zamiesrkania lub siedziby Wykona*cy nie wydaje sig ww. dokument6w zastgpuje si9 je

dokumentemzawieraj4cymo5wiadczeniezloLoleprzednotariuszem,wlaSciwymorganems4dowym,
administracyjnym, albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania lub

siedziby WYkonawcY.

3. Kopia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I powyzej, powinna by6 po5wiadczona za zgodno!;t z

oryginal"mprzezosobyup."*nio,"doreprezentacjiWykonawcy'ZazgodnoSlzoryginalem
po5wiadczona powinna by6 kaZda strona skladanego dokumentu'

4. W przlpadku, o kt6rym mowa w $ 12 Procedury wszyscy Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o

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

5.Wykonawcamozepotega6nawiedzyidoSwiadczeniu,potencjaletechnicznym,osobachzdolnychdo
wykonaniazam6wienia,zdolnoSciachfinansowychlubekonomiczrrychinnychpodmiot6w,niezale2nieod
charakteruprawnegol4cz4cychgoznimistosunk6w.Wykonawcawtakiejsl.tuacji.zobowiqzanyjest
udowodni6 z"ru*i"jq"";r, iz igdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realiza.cii zam6wienia. w

szczeg6lnoSci p.r"a"t"*i".1a" w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do

dysporycjiniezbgdnychzasob6wnapotrzebywykonaniazam6wienia.Ponadtowprzypadkupoleganiana
zasobach innycfr poamiot6w, Wykonawca jest zobowi4zany do przedstawienia dokument6w

wymienionych w pkt t powy'€j dla tych podmiot6w'

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

na jgzYk Polski.
Z. fr"S6 of".ty.usi odpowiada6 tre6ci SIWZ iwzoru umowy w sprawie zam6wienia'

9' wadium 
Lielenie zam6wienia obowiqzany jest wnie56

1) Wykonawca przystgpuj4cy do postgpowanta o ut

wadium w wysoxosci ii irOO pr-N lslownie: pigtnascie tysiQcy zlotych) w jednej z nastgpuj4cych

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

PolskaS.A.nr72150016181216100406050000_wtytuleprzelewunale2ywpisa6,,Wadium
w PostgPowaniu nr 211708" '

b)w formie gwarancji bankowej.

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej

2) La dzien iiesi"nia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje si9 dzieti,

' * k 6ry. rrr,4pilo uznanie kwot4 wadium rachunku bankowego Zamawiaj4cego'

3) ;;; n" *ni".ieni" wadium w formie kaucji platnej przelewem uplyrxa w dniu

poprzedzzl4cym dzieti oznaczony jako termin skladania- ofert'

+l 'W-rrki 
^"rotu 

*udiu. of'"Sfon" s4 w Procedurze' Wadium wniesione w formie kaucji

' platnei przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oSwiadczeniu o

numerze rachunku bankowego - wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr 6 do SlwZ'

5) Zama*iajacy *y.agu' uul gwatanc.ia bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

SIME Polska Sp' z o o' ul' 1 Mala 18 96-500 sochaczew lel'. 
-+48-22 
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ustanowiona na poczet wadium byla wa2na co najmniej w okresie zwi4zania ofert4, zawierala co
najmniej oznaczenie nazwy projektu i przetargu, kt6rego dotyczf, wysokos6 sumy gwarancyjnej
wymaganq przez zamawiajqcego oftv nieodwolalne i bezwarunkowe zobowiqzanie gwaranta do
zaplacenia kazdej kwoty do *ysokosci nieprzekraczaj4cej sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne
iqd anie Zamaw ialqce go.

10. Zabezpieuenie naleiylego wykonania umonT i ubezpiecztnie
1) Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowi4zany bgdzie ustanowi6

zabezpieczenie nalezltego wykonania umowy w wysokosci oraz w formie okeslonej w $ l0 wzoru
umowy w sprawie zam6wienia stanowiqcym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zzwierac omaczenie
umowy, kt6rej dotyczy.

2) Wykonawca wybrany w postgpowaniu zobowi4zany bgdzie ustanowid zzbezpieczenie nale2ltego
wykonania umowy na okres realizacji zam6wienia, do 90-ego dnia po podpisaniu protokofu
koficowego.

3) wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia bgdzie obowiqzany posiada6 umowg
ubezprieczenia o tre6ci okesronej we wzorze umowy w sprawie zam6wieriu 5 io plt. 5 stanowiacym
zalqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

11. Opis sposobu obticzenia wynagrodzenia Wykonawcy
l) wysokos6 wynagrodzenia wykonawcy powinna okreslad calkowiq wartosi, kt6r4 Zamawiaj4cy jest

obowiqzany zaplacii wykonawcy za wykonanie zam6wienia oraz rob6t, o kt6rych'm;wa w ust. 3 pktl), z zastrze2eniem pkt 3 poniZej.
2) Wysoko66 wynagrodzenia Wykonawcy powinna by6 wyrazona w zlotych.
3) Do r+ynagrodzenia wykonawcy zostanie doliczony podatek od towar6w i uslug, jezeli na podstawieprzepis6w obowiqzujqcego prawa zam6wienie stanowi przedmiot opoautro"*-i" podatkiem odtowar6w i uslug.
4) wynagrodzenie zostanie zaplacone w trybie okeslon)ryn we wzorze umowy stanowi4cym zar*cmik nr7 do niniejszej SIWZ.

12. Oferty czg6ciowe
Nie dopuszcza sig moZliwodci skladania ofert czgsciowych.

13. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwojci skladania ofert wariantowych.

14. Podrykonawstwo
wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czgsci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie fizycmejnie bgd4cej przedsigbiorc4, z zastrzeheniem, 2e:
1) Wykonawca zobowi4zany jest poda6 zar6wno czgf6 zam6wieni4 kt6r4 b9d4 realizowaipodwykonawcy, jak i ich naz*y,
2) Powierzenie czg6ci zam6wienia podwykonawcy n ast4pi za zgodq Zamawiaj4cego.

15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) Oferty nalei skladai w formie pisemnej osobijcie lub drogq poczowq na adresZamawiaj4cego w terminie do dnia te gruania ZOD r. do godziny 1-2i0..2) Oferta powinna byi z,,warl^ w zamknigtej kopercie ze stemprem firmowym wykonawcy
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oraz adnotacjq ,,Oferta w post9powaniu o udzielenie zam6wienia nr 2l1708".

3) Oferta powinna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim.

4) Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty prz.ez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawii dokument

pelnomocnictwa).

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

6) Otwarcie ofert nast4pi 19 grudnia 2019 r. o godz' 1230'

16. Tajemnica Przedsigbiorstwa
W ofercie Wykonawca moke zaslrzec poufnoSd informacj i stanowiqcych tajemnica przedsigbiorstwa w

rozumieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia i6 k*i"tniu 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U'

z 2003 r.Nr l53,poz. 1503 zp62n'zm}

17. Termin zwiQzania ofertq

l) Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni pocz4wsry od daty upb'\*u terminu skladania ofert'

2) W przypadkacr, on"siony"n * erocedurze przed uplywem terminu zw i4zania ofert4Zamawiaj 4cy mo2e

z*roci6 sig do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okes'

18. Kryteria wYboru oferty
Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty najkorzlstniejszej wyl4cmie na podstawie zaoferou anej ceny

calkowitej

22. Wyia.Snienie trerici SIWZ
Zamawiaj4cY udziela

w Procedurze.

wyja6nieri dotycz4cych tre6ci SIWZ na zasadach okeSlonych

19. Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia . . ! -:-r-:L:^ .,,-.rh,, rr,7^r
Zamawiaj4cy -*rz" u'o*g w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie' wedlug- wzoru stanowl4cego

zal4czniknrTdoSIWZ,zWykona..,c4wybranymwprzetargunapodstawiekryteri6wokeslonychwust.
1g slwz, w terminie a" i'a"i kaleidarzowych od dnia ivyboru oferty, chyba 2e. zajd4 okolicmosci

uniemo2liwiaj4ce poapituni" urno*V w tym ierminie - w6wczas Zamawiai4cy poinformuje o tym na

pi6mie Wykonawcf, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza'

20. Srodki ochrony prawnei r :-,--:^ _^-A...:--ia nrzs . przewidziane w
st onom posigpowania o udzielenie zam6wienia przysluguj4 Srodki ochrony prawnel

przepisach obowi4zuj4cego praw4 w szczeg6lno5ci w Kodeksie Cyxilnym'

21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyiaSnie6

lnformacji i wyja6nien zwiqzanych z niniejszym postqpowaniem udzielaj4:

', ;'J#:*"iT:["ffilter. +48 s3r 547 834, adres e-mail: p.rodyga@simeporska.pr w godz e00-

lll- ozyrr, Bobryk, nr tel' +48 604 878 358' adres e-mail: k'bobryk@simepolska'pl w godz

9m-17m,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrqga' nr tel' +48 531915 89E' adres e-mail:

a.mit .ga@simepolska.pl w godz gm-l 700
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ul lMaia18 96-500 Sochaczew' tel *48'22'10 25 30o fax +40221025301

"',"",,,,nroo"':ffiffi"'j*';-"*:.;"Lll:ur,'l[iixljt*il".Hi::fi:ffiBrli'"]1ff"*"r""''"
Sqdowego

I Flif,...x*-...
Unia Europejska

Europej5kiFundusz
Rozwoju RegionaIn€go



1
Fundusze
Europejskie
hfrast uktu.a I S.odowBro

Rzeczpospolita
Polska il

pold{a

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju RegionalnegoI

24. Inne istottre postanowienia
l) Zamawiaj4cy informuje,2e wz6r umowy wraz z zal4cznikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, za( sprzeczno5i oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
Zlo2enie przezWykonawcA oferty ozn acza przyjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzsteit.

2) Zamawiajlcy zastruega, i2 mo2e uniewa2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zrnieni6
postanowienia SIWZ bez podania przyczyn.

3) w przypadku uniewa2nienia postgpowania o udzielenie zam6wienia wykonawcom nie przysluguje
roszczenie o zwrot kosz6w uczestnictwa w postgpowaniu.

4) oswiadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane pisemlie, faksem lub za pomoc4 poczty
elektronicznej na adres 

_podany 
w SIWZ uwaza sig za zroLone w terminie, je2eli dotarly one do

Zamawiaj4cego przed upf,rvem wskazanego terminu.
5) warunki przetargu mog4 urec zmianie do dnia, w kt6rym upbrva termin skladania ofert.

25, Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne
W sklad Komisji przetargowej wchodz4 nastgpuj4ce osoby:

l. Krzysztof Bobryk _ Kierownik Dzialu Technicmego
2. Pawel Lodyga _ Kierownik Eksploatacji Inspektor Nadzoru
3. Anna Mitrgga - prawnik

Lista innych os6b biorqcych udzial w przeprowadzeniu postgpowania:
l. Jerzy Trzciriski _ Dyrektor Zarz4dzajqcy
2. Wojciech Nalewajko _ Dyrektor ds. finans6w i rozwoju

26. Postanowienia kofcowe
1) Zamawiajqcy pubrikuje SIWZ na stronie internetowej: www.simepolska.pl. oraz w BazieKonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na stronie internetowej:https:/bazakonkurencyjnosci.fu nduszeeurooeiskiesov.pl, a takze udostgpnia SIWZ w
^. 

swojej siedzibie pocz4wszy od dnia 04 gruariu Zttql-
2) Ztmawiaj4cy udostgpnia Wykonawcom oryginalny egzemplarz dokumentacj i projektowej

w swojej siedzibie.
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23. Zalqczniki
Do SIWZ zal4cza sig:.

l) formularz oferty,
2) oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu,
3) wz6r o5wiadczenia - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia,
4) wz6r o6wiadczenia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wieni4

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.
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