
ilt: r t.ipoad€1 Rzeczpospolita
Potska

SPECTTIKACJA Isrorl{ycH wARUNKOw zAMowrBxH (sIwz)
posrqpowANlE o UDzIELEND z.Lu6wrrxlA NR 211729

W TRYBIE PRZETARGU

W zwi4zku z prrygotowaniem i realizacjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj. warszawskim-

zachodnim i 2yrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu idystrybucji

energii" Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko na I ata 2014-2020'

SIMf, Potska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5cil

z siedzibq w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m' st'

Warszawy XIV Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-

24-}9-44O,REGON: 0164393g6.2wana dalej ,lamawia14cym", zaprasza wykonawc6w do skladania ofert'

Fundusze
Europejskie
l.l..struktura I grodowisko

I Dane Zamawiajqcego
SIME Polska sp. , o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew; tel. (22) l0 25 300, fax (22) 10 25 301' adres e-

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

Pmcedura udzielania zam6wiei
l)Postgpowanieprowadzonejestwtrybieart.T0l-T05Kodeksucywilnego,zgodniezProcedur4udzielania

zam6wieri z dnia 01.0a.20ig r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity procedury zostal opublikowany na stronie

www.simePolska.Pl.

2)WsprawachnieuregulowanychProcedur4udzielaniazam6wieristosujesigprzepisyKodeksu
cyrurilnego.

Przedmiot zam6wienia- ' -li p.rlJ.i","m zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego cisnienia w Kuznocin, gm

2

3 Sochaczew

powiat sochaczewski:

- o dl. ok. 340,0m i SrednicY DN63 mm,

- o dl. ok. 87E,0m i SrednicY DN90 mm,

l4cmie: ok. l21E'0m

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstatych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu'

- -i"*ni*i" nuazoru i odbioru technicmego odpowiednich sluzb koliduj4cego uzbrojenia terenu,

- zakup material6w do uykonania zadania,

- wykonanie obowiqzk6w okeSlonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cnik nr l do SIWZ'

3) Wykaz obowi4zk6w zwiqzanych z wykonaniem zam6wienia zawartyjest we wzorze umowy
' * .p.",ri" zam6wienia - zal4cznik nr 7 do SIWZ, zai szczeg6lowy opis oraz zakres prac

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

budo*ianego nale2y traktowa6 w spos6b komplementamy' a w sytuacji ich sprzecmo6ci -

SIME Polska Sp. zo'o.,ul l Ma|a 18' 96'500 sochaczew' tel 
-+48-22 

1o 25 3o0 lax: +4a2210253o1

emair, tnro@siieporsxa pL Hrp, sjo-z+ge-aao, sEd i"pnorny ot" .."t warszawy xlv wydzial Gospodarczy Kraloveego Rejeslru

pod numerem Kns: oooiis-3a91, iap'A t"k}aoow 23 ooo ooo PLN' ww'slmlpolsk''pl ryr

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwolu Reglonalnego

rozstrzyga tres6 slwz.
a) OryginaLy egzsrnplarz Projektu budowlanego dostgpny.jest do wgl4du w siedzibie
' 

ziia*iajace{o* io"h""r"*i" prry ul' I Maja l8 w dni robocze w godz' 900-l7m oraz na

stronie intemetowej Pod adresem:
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5\ Zamawialqcy przekaZe Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt organizacj i ruchu.
6) zamawiajqcy informuje, Le z dniem zawarcia umowy w sprawie zam6wienia przeka2e

Wykonawcy posiadane pozwolenie na budowg: Decyzjg nr 13.2020 z dnia 10.01.2020r. wydan1 przez
Starostg Sochaczewskiego.

7) W prrypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w pkt 4) polyzej, konieczno6ci
stosowania konkretnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w
od okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiajqcy dopuszcza w kazdyn z takich przypadk6w
tomtiqzania r6wnowa2ne. Zamawiajqcy dopuszcza tez zastosowanie roz;utiqzait r6wnowa2nych do
norm technicmych wskazanych w zawierajqcej opis przedmiotu zam6wienia dokumentacji projektowej.
Dane rozwiqzanie techniczne mo2e by6 umane za r6wnowa2ne, jezeli wykonawca wykize, ze ma ono
co najmniej takie parametry iak wymaga podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry
por6wnlrralne, i mo2e by6 stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

E) Przedmiot zam6wienia. powinien spernia6 wymogi zapisane w Strategii wsparcia projekt6w
inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie firanso*ej 20r4-2020. w tym celu
podczas budowy gazoci4gu nale2y stosowa6 materialy i rozwiqzania techniczne zapewniajqce
spelnienie przez sie6 warunk6w sieci inteligentnej, takiejak:
- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu ziemnego grupy E, a takze innych paliw gazowych,
w tym biogazu;
- ta6ma lokalizacyjna z Mopion4 wkradk4 starow4 lub z drutem Dy ukradana ponad gazoci4giem;- znacmiki erektromagnetycme montowane w miejscach skrzy,0wari, inny-n,i urz4dzeniami
infiastruktury techn icznej I
- sfupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi - tam gdzie to mo2liwe w miejscach
zmiany kierunku, lecz nie rzadziej ni2 co 250 m.

9) Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedfug CpV:
452312fiI7 - Roboty budowrane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

Termin wykonania zam6wienia
Ustala sig' i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 nie p6zniej ni2 w terminie:
I ) zakoriczenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 30 czerwca 2020 r.2) pnekazanie Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji pouykonawczej w terminie do dnia 3l lipca

2020 r.

Warunki udzialu w postgpowaniu
l) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu oke6lone sq w $ ll procedury.
2) Zamawiajqcy ustanawia nastgpui4ce szczeg6lowe warunk"i udzialu w postgpowaniu:

a) Wyposazenie techniczne - Wykonawca obowi4zany jest dysponowai przy realizacj i umowy

4.

5. Warunki wykonania zsm6wienia
Szczegolowe warunki wykonania zam6wienia okeslone sa we wzorze umowy w sprawie zam6wieni4
stanowi4cym zal4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6. \Yarto56 zam6wienia
Szacunkowa warto66 zam6wienia wynosi I l5 270,g zlotych plus VAT.

7

SIME Polska Sp. z o,o.. ut 
-1 

Maja j8, 96_500 Sochaczew, tet : +48 2 210 25 3oo,lax: +4a 22 fi 2s 3Oj,.-mair: info@simeporska pr, Nrp: 526'24_99-140, sqd_ce,0no*y ora ,n si. warsza*v xlv-vii.r"r cospoaarczy Krajowego Rejestrupod numerem KRS] ooootg3.{gl, Kapital zaktadowy zr oo6 ooo pir.r. ww.ii.ep6ffi.fi"- -,--. - SEdowego

<'4v



mpffi

Unia Europejska
EuropejtkiFundusz

Rozwoju Regionalnego

e)

8

3)

sprzgtem umo2liwiaj4cym terminowe wykonanie Zam6wienia, w szczeg6lnoSci posiada6 wyposaZenie

techniczne ojednostkowej warto6ci rynkowej powy2ej 10 000 zlotych.

b) ZdolnoS6 zawodowa - Wykonawca obowiqzany jest prry realizacji umowy dysponowa6_ osobami, kt6re

bgd4 uczestniczy6 w *ykonrruaniu zam6wienia i legitymujq sig uprawnieniami budowlanymi oraz

Swi;dectwami kwalifikaryjnymi D (min. I osoba) i/tub E (min. 2 osoby) wa2nymi co najmniej w okesie

realizacji zam6wienia upiawniajqcymi do zajmowania sig eksploatacj4 urz4dzeri, instalacji i sieci - grupa

3, przy"czym Wykonawta moze uwzglgdni6 osoby, kt6re uzyskaly stosowne uprawnienia budowlane lub

"n.rg"ty.in" 
* innych paristwach i majq prawo do ich wykonywania w Polsce'

c)Doswiadczenie_Wykonawcaobowiqzanyjestposiada6do5wiadczeniewwykonywaniurob6t' bJo*luny"h polegaj4cych na budowie ii""i g"'o*"j Sredniego. c iSnienil ,* t:t!":!cli lgfwania 
PE'

r"riri,,,"irl *y;"g;; io6wiadczenie to: *ybidowanie w okresie osrarnich pigciu lat co najmniej 900m

sieci gazowej o Srednicy min. 90 mm.

d) warunki ekonomicme - wykonawca obowiqzanyjest posiada6 ubezpieczenie odpowiedzialnosci cyrrilnej
-' ; -;;;r;" prowadzonej ariatutnos"i gospodaiczej (odpowiedzialnoSci kontraktowej i deliktowej) na

lqcznq sumg ubezpieczenia nie ni2sz4 niz 500 000,0021'

Wvkonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:"r^""'"1;-;;;;;;;;;;Jo"r,ni nu',or.re, .inirnu, 4 trt ticz4c od dnia podpisania protokolu

koticowego,

4 na ,obory"ru.ociqgowe na okres 5 lat liczqc od dnia podpisania protokolu koricowego

zgodnie z wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 8 do. SIWZ'

o udzielenie zam6wienia ."gq;;;;;;i9 tikonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu zgodnie z

postanowieniami $ I I ust. 3 i $ 13 Procedury'

Dokumenty
I . Wraz z ofertq Wykonawcy obowiqzani sq zlo2y6 nastgpuj4ce dokumenty:

a) wypelniony Formuiarz Oferty - stanowiqcy zal4cmik nr ldo SIWZ'

b) aktualny odpis z wla6ciwego"rejestru albo zas*iadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej'

je2eli przepisy obo*iaru:a""go'pt"*a przewidujq obowi4zek wpisu do rejestru albo ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, wystawione ni" *"'"5ni"1 niz trzy miesi4ce pized terminem skladania ofert (w formie

oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgidnoie z oryginalem przez osobg uprawnionq do reprezentowania

WykonawcY)

c)kopiazaswiadczeniaoniezaleganiuwpodatkachwydanegoprzez|Jrz4dskarbowyniewczesniejniztrzy
miesi4ce przed terminem skladania ofert,

d) kopia zaswiadczenia o ni"r"r"g;niu w oplacaniu skladek wystawio nego ptzez Zakhd ubezpieczeh
-' 

Spot""^y.f, nie wczesniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert'

e) wypelnione Oiwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w posqpowaniu o udzielenie zam6wienia -

0

c)

stanowiqce zal4cmik nr 2 do SIWZ,

pJ".".ri.*" dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zari w

imieniu Wykonawcy skladaj4cego of"tti, gav prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

J"rr."*o* do niej zal4czonych (w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnoi' z

oryginulem przez osobg uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy)'

""*i""i 
,U"rr,"czenio*e.llbanko"ej gwarancj i zaplaty wadium w przypadku wniesienia

*aJium * formie wskazanej w pkt 9 ppkt l ) lit b) lub c)'

oiwiadczenie - lvykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 3 do SIWZ'
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oswiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykon).waniu przedmiotu zam6wienia, posiadaj4cych
odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru stanowi4cego zal4cmlk nr 4 do
SIWZ,
wykaz wykonanych zadafi wedfug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ,
kopig polisy, o kt6rej mowa w u st.7 pkt Z lit. d) aktualn4 w okresie zwi4zania ofert4,
oswiadczenie w przypadku vrniesienia wadium w formie kaucji wedfug wzoru stanowi4ce go zal4cznik nr
6 do SIWZ.

slME Polska sp- z o,o.. ur.^.r Meja 18, 96-500 Sochaczew, ter.: +48 2 210 25 300, rax: 4a 22 $ 25 301,e-mail lnfo@sim€polska.pt. Ntp 5m-24-9s_4,{0. Siqd iq*"*V ol" . 
"i 

W"o."d, x,rl'Wylri"t Co"poO"rczy-Krejow€go Rejestru Sadowego@ numerem KRS. oooo193{91, Kapirat zakhdoury zioo6 ooo iilr w*w.itmep6ffi,pi"

2' Jeaeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt l lit. b, c, d obowiqzanyjest zlozyi dokumenty r6wnowa2ne
wystawione w kraju' w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, t;. dokumenty potrvierdzaj4ce, zejest wpisany do wladciwego rejestru, 2e nie zalega zuiszczaniem podatk6w, oplat, sklajek na ube zpieczenie
spolecme i zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub ro zloienie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wylonania decyzji wlasciwego organu. Je2eli w kaju
miejsca zamieszkania ,ub siedziby wykonawcy nie *ydaje sig ww. dokumentiw zastgpuje sig iedokumentem zawierai4cym oswiadczenie zro.one przed, notariuszem, wlasciwym organem s4dowym,administracyjnym, albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego .i".1."" Lrieszkania 1ubsiedziby Wykonawcy.

3 Kopia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt l powyzej, powinna by6 poswiadczona za zgodno6( zoryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji- wykonawcy. Za zgodnoi;[ z oryginarem
_ 

po6wiadczona powinna by6 kazda strona skladanego dokumentu.
4. W przypadku, o kt6rym mowa_w $ 12 procedury wszyscy Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o
_ zam6wienie, obowi4zani sq przedstawi6 dokumenty wymienione wpkt f po*y2"j.
5. Wykonawca mo2e polega6.r" I:lry, i doiwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w. niezale2nie odcharakteru prawnego r4cacyc,h.go. z_ nimi stosunk6w. wykonawca w takiej syhracji zobowiqzany jestudowodnid Zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizzcji 

^.6*i.nir, *szczeg6lnosci przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu dodyspozacji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia. ponadto w przlpadku poregania nazasobach innych podmiot6w, wykonawca jest zobowiqzany do przedstawienia dokument6wwymienionych w pkt I po*yzej dla tych podmiotow.
6 Dokumenty spo tz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z potwierdzonym za zgodnosc tfumaczeniem

na jgzyk polski.
7. TreS6 oferty musi odpowiadai hejci SIWZ i wzoru umowy w sprawie zam6wienia.

Wadium
l) wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowiqzany jest wnies6wadium w wysokoSci 8 000 pLN_ (slownie: osiem tysigcy zlotych) w jednej z nas*fui4cych form:a) w formie kaucji platnej przerewem na rachunek L-to*y Zamiwiai4cego w'sanianaer nank

Polska s.A. nr 72 r 500 1618 1216 r 004 0605 0000 - w tytule przelewu nalzy wpisa6
,,Wadium w postgpowaniu nr 2l I 729,,,

b)w formie gwarancji bankowej,

^ c)w formie gwarancj i ubezpieczen iowej.
2l Za dziei wniesienia wadium w formie kaucji platnej przelewem przyjmuje sig dzieri,

w kt6rym nast4pilo uznanie kwotq wadium rachunku banko*"go Zamawiajqcego.3) Termin na wniesienie wadium w formie kaucji platnej przetewem uply,va w dniupoprzedzaj4cym dziefi omaczony jako termin sklaaania ofert.4) warunki zwrotu wadium okreslone s4 w procedurze. wadium wniesione w formie kaucji
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14. Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy6 wykonanie czqsci zam6wienia innemu przedsigbiorcy lub osobie

fizycmej nie bgd4cej przedsigbiorc4, z zastrzeileniem' 2e:

i) Wyton"*"" zobowiqzany jesi poda6 zar6wno c2956 zam6wienia' kt6r4 bqdq realizowa6

PodwYkonawcY, jak i ich nazwy,

2) Powierzenie czgSci zam6wienia podwykonawcy nastqpi za z1od4 Zamawiaj4cego'
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pla6lej przelewem zostanie zwr6cone na rachunek bankowy wskazany w oiwiadczeniu o numerze

rachunku bankowego - wedfug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 6 do SIWZ.

5) Zamawiajqcy wymaga, aby gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa

ustanowiona na poczet wadium byla waina co najmniej w okresie zwiqzania ofert4, zatvierala

co najmniej okeslenie przedmiotu zam6v/ienia lub numeru ptzelatg:u, kt6rego dotyczy,

wysokosi sumy gwarancyjnej wymagan4 przez zamafraj4cego oraz nieodwolalne

i bezwarunkowe zobowiqzanie gwaranta do zaplacenia kazdej kwoty do wysokoSci

nieprzekaczaj4cej sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne 2qdanie zamawiaj4cego.

10, Zabezpieczrnie naleiytego wykonania umowy i ubezpieczenie

I Wykonr*"u wybrany w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia obowiqzany bgdzie ustanowi6

zibezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w wysoko5ci oraz w formie okedlonej w $ l0 wzoru

umo}ywsprawiezam6wieniastanowi4cymzal1cmiknrTdoniniejszejSlwZ.wprrypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zzwieraL omacz-enie

umowy, kt6rej dotYcry.

2) Wykonawca wybrany w postgpowaniu zobowi4zany bgdzie ustanowi6 zabezpiecznnie nalez)'tego

uykonaniaumowynaokresrealizacjizam6wienia,dogO.egodniapopodpisaniuprotokolu
koricowego.

3)Wykonawcawybranywpostgpowaniuoudzieleniezam6wieniabgdzieobowiqzanyposiadaiumowg
ube4ieczeniaotre5ciokeSlonejwewzorzeumowywsprawiezam6wienia$l0pkt.5stanowi4cym
zral4cznik nr 7 do niniejszej SIWZ'

11. Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

l) WysokoS6 *yn"g.odr.niu Wykonawry powinna okresla6 calkowit4 wartos6, kt6r4 Zamawiaj4cy jest

obowi4zany zaplaci6 wykonawcy za wyionanie zam6wienia oraz rob6t, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt

l), z zastrzeiLeniem Pkt 3 Ponizej '

2) WysokoS6 wynagrodzenia Wykonawcy powinna by6 wyra2ona w zlotych'

3) Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od towar6w i uslug, je2eli na podstawie

przepis6w obowi4zujicego prawa zam6wienie stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od

towar6w i uslug' 
"i' -anlannna ru rrvhie okre(lon ' cym zal4cznik nr

4) Wynagmdzenie zostanie zaplacone w trybie okeSlonym we wzorze umowy stanowl4

7 do niniejszej SIWZ.

12. Oferty cz4^iciowe

Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert czg6ciowych'

13. OfertY wariantowe
Nie dopuszcza sig mo2liwoSci skladania ofert wariantowych'
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15. Forma, termin i miejsce skladania ofert
l) Oferty nale2y skladai w formie pisemnej osobiScie lub drog4 pocaowq na adres Zamawiaj4cego w

terminie do dnia 05 lutego 2020 r. do godziny l2@.
2) Oferta powinnabye zawarta w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz adnotacj4

,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 211729".
3) Oferta powinna by6 sporz4dzona wjgzyku polskim.
4) Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty ptzEz pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawi6 dokument
pelnomocnictwa).

5) Wraz z ofert4 Wykonawca sklada dokumenty okre5lone w ust. g.

6) Otwarcie ofert nast4pi 05 lutego 2020 r. o godz. 1230.

2) w sprawach prawnych: pani Anna
a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9m- I 7m

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

16. Tajemnica przedsigbiorstwa
W ofercie Wykonawca moze zastrzec poufno66 informacji stanowi4cych tajemnica przedsigbiorstwa w
rozumieniu art. I I ust. 4 ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
22019 r., poz. l0l0).

17. Termin zwiqzania ofertq
1) Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30dni pocz4wszy od daty upbrvu terminu skladania otbrt.
2) w przypadkach okreslonych w Procedurze przed uplywem terminu zw i4zania ofert4zamawiajqcy moze

zwr6ci6 sig do wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedfu2enie tego ierminu o omaczony okres.

18. Kryteria wyboru oferty
Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorrystniejszej *yl4cmie na podstawie zaolbrowanej cenycalkowitej.

19. Termin podpisania umowy w sprawie zam6wienia
Zamawiaj4cy zawrze umowg w sprawie zam6wienia w swojej siedzibie, wedfug wzoru stanowiacegozallcmik nr 7 do SIWZ,-z wykonawc4 wybranym w przetargu na podstawie kryteri6w okeslonych w ust.l8 slwz' w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru orerty, cnyba ze zajd4 okolicznosci
uniemo2riwiai4ce podpisanie umowy w tym terminie - w6wczas Zamawiai4cy poinformuje o tym napiSmie Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza

20. Srodki ochmny prawnej
Stronom postgpowania o udzielenie zam6wienia przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane wprzepisach obowiqzuj4cego prawa, w szczeg6lno5ci w Kodeksie Cyvilnym.

21. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyjafnieri
Informacj i i xyja6nieri zwiqzanych z niniejszym postgpowaniem udzielaj4:1) w sprawach technicznych:

a) pan Pawel Lodyga, nr tel. +42 531 547 g34, adres e_mail: p.lodyga@simepolska.pl w
godz. 9m- 17m,

b) pan Krzysztof Bobryk, nr tel. +4g 604 E7g 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl
w godz. 9m- l 7m,

SllrE POlSka Sp. Z O.O,, !t.t Maa 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2 210 25 3OO,tax: +4A 22 fi 25 3O1,emair rnfo@srmeporsta.pr. Nrp 526_24_99_4,{0 Sqd Repnowy dra m sl warszawy xvffiz,a cospodarczy Kra,owego RejesrrupodnufteremKRS.oooot9349t,Kapitalzakladowyzsoo6ooopit{.wvr.irfmep6fsti.ei.- -,--.- Sqdowego
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26. Postanowienia ko6cowe

1) Zamawiaj4cY Publikuje SIWZ na

KonkurencYjno6ci FunduszY

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

stronie internetowej: www.simeoolska'pl' oraz w Bazie

Europejskich na stronie intemetowej:

a takZe udostgPnia SIWZ w

22, Wyjasnienie tre6ci SIWZ
Zarnawiaj4cy udziela wyjasnieri dolycz4cych trefti SIWZ na zasadach okreslonych w Procedurze.

23. Zalqcztiki
Do SIWZ zal4cza sig:

l) formularz oGrtY,

2) o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu'

3) wz6r o6wiadczenia - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia'

4) wz6r oSwiadczenia o liczbie os6b zatrudnionych przy wykon)'lvaniu przedmiotu zam6wienia

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme'

5) wz6r wYkazu wYkonanYch zadari,

6) wz6r o5wiadczenia o numerze rachunku bankowego,

7) wz6r umo*Y,

8) wz6r gwarancji na roboty budowlane'

24. Inne istotne Postanowienia
|)Zamawiaj[cyinformuje,2ewz6rumowywruzzzal4cnikamiwsprawiezam6wienianiepodlega

negocjacji, zaS sprzeciro66 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawq odrzucenia oferty'

ZloLenieprzez'Wylronawcaofertyomrczaprzyjgciewarunk6wwykonaniazam6wienialnzzastrzBinfi.
2) Zamawiaj4cy zasfizega, iz moie uniewazni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub zmienid

postanowienia SIWZ bez podania przyczyn'

3) W przypadku uni"*nioi"niu posrcpo*ania o udzielenie zam6wienia wykonawcom nie przysluguje
' 

.o.i"r"oi" o r*rot koszt6w uczestnictwa w postgpowaniu'

4) O6wiadczenia, zawiadomienia i informacje przekrzane pisemnie' faksem lub za pomocQ poczty

elektronicznej nu 
"ar., 

-poauny 
w SIWZ u*aia sig za zloizone w terminie, jezeli dotarty one do

Zamawiaj4cego przed uply,uem wskazanego !"Tinuj .

5) Warunki przetargu,n'ogq utec zmianie dlo dnia' w kt6rym uplyrva termin skladania ofert'

h s:/ renc noscl ndu ur e kie

swojej siedzibie poczqwszy od dnia 2l stycznia 2020 r

SIME Pol3ka Sp. z o'o', ul' I Ma|a 18' 96-500 Sochaczew' tel +48.22 1o 25 3oo fax: +48 22 10 25 301'

e-marl',nro@s,mepolskar,,n,",,u-'n''**J'ti;;;;;il;;iw"*twvxlvwydztalGopodarczvKraio*egoReiestrusqdowego
poo numerem xns: ooJo;;;i' i;;rd;A;"*v zs oob ooo pl-t'l www'simepolrka'pl

25. Komisja Przetargowa i osoby odpowiedzialne

W sklad Komisji Przetargowej wchodz4 nastqpuj4ce osoby:

1. Krrysztof Bobryk - Kierownik Dzialu Technicznego

2. Pawel Lodyga - Kierownik Eksploatacji lnspektor Nadzoru

3. Anna Mitrqga - Prawnik

Lista innych os6b biorqcych udzial w przeprowadzeniu Postqpowania:

I . Jerry Trzciriski - Dyrektor Zarz4dzaj4cy

2. Wojciech Nalewajko - Dyrektor ds finans6w i rozwoju
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2) Zamawiajqcy udostgpnia wykonawcom oryginarny egzemprarz dokumentacji projektowej w swojej
siedzibie.

Sochaczew, 21 stycmia 2020 r.

Jerzy Trzc
Dyrektor Zarz4dzajqcy
Prokurent

t-

-4
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