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OGI-OSZENIE O PRZETARGU
NR 211710

W zwi4zku z przygotowaniem i rcalizacjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o5ciennych, tj. warszawskim-

zachodnim izyrardowskim", bgdqcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

SIME Polska Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st.

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

24-99-440, REGON: 016439396, kapital zakladowy: 23.000.000,00 zl, zwana dalej ,,Zamawiajqcym",

oqlasza

l. Dane Zamawiaj4cego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel. (22) l0 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e-

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

2. Procedura udzielania zam6wiei
I ) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70'-705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wieri z dnia 01.04.2018r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie

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

cyrvilnego.

3. Przedmiotzam6wienia
l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazociqgt Sredniego ci6nienia w miejscowo5ci Sochaczew, ul

Mlynarska, ul. L4kowa, ul. Glogowa, ul. Kampinoska, ul. Dzialkowa:

- o dl. ok. 1978m i Srednicy DN 1l0mm,
- o dl. ok. 1352,5m i Srednicy DN63mm

l4cznie ok. 3330,5m.
2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzefi sieci uzbrojenia terenu,

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.: +48 2210 25 3oo, fax +48 2210 25 3o1,
e-mailr inio@simepolska.pl, NlPr 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.sl Warszawy XIV \Mzal Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS: OOOOI93491, Kap[al zakladowy: 23 0oo 000 PLN, www,slmopolEka.pl ,.4"'44

Unia Europejska
Europe.iskiFundusz

Rozwoj! RegionaLnegof, ;H":,.-.*tt."-,-"

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 2l l7l0 w trybie przetargu.

- zakup material6w do wykonania zadania,

- uykonanie obowi4zk6w okedlonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik nr 7 do

SIWZ.
3) Wykaz obowi4zk6w zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umowy w

sprawie zam6wienia - zal4cznik nr 7 do SIWZ, za5 szczegolowy opis oraz zakes prac zawarly
jest w Projekcie budowlanym.

4) Oryginalny egzrmplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wglqdu w siedzibie

Zamawiaj4cego w Sochaczewie przy ul. I Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 na stronie

internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id= I GbpT -Z_U4kBe-
udtdrxWjjwzrkV4rkPO
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Wsp6lny Slownik Zam6wienia

Kody wedlug CPV:

452jr20G.7 _ Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

45231220..3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

Termin wykonania z-am6wienia

Uri"f" tii,"ii *Vf.onanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 w terminie:

1) zakoficzenie prac technicznych, w tym odtworzeniowych' w terenie do dnia l9 czerwca 2019 r'

2) przekazanie Zamawiaj4cemu kompietnej dokumentacji powykonawczej do dnia 25 lipca 2019 r'

Specylikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

1 ) Istome warunkl zamowlenla okeslone s4 w SIWZ oraz we wzorze umo\ly w sprawle zamowlenla'

,i ;iw;. ;;; ;;;;y "r- ;n"k;-l;'rilnow projekrow. budowlanych s4 opublikowane na stronie

"' ;;;;;;;;j * *.^,ti..rottttu'pt oraz dostgpne w siedzibie Zamawiaj4cego'

X"ti[onu*." ,rzystgpuj4cy do postgpowania o udzie]enie zam6wienia obowi4zany jest wnieft wadium

w wysokoSci 35 000 PLN t.io'*ni"' tt'ya'i"Sci pi96 tysigcy) w jednej z nastgpuj4cych form:

a) w formie kaucji ptatn"j piJ*"rn n" t""h'n"k bunkowy Zamawiaj4cego w Santander Bank Polska

S.A. nr 72 1500 1618 1216 1004 0605 0000 - w R'tule przelewu nalezy wpisa6 "Wadium 
w

Postqpowaniu nr 21 1710",

b) w formie gwarancji bankowej' 
.

c) w formie gwarancji ubezpieczentowej'

Z) Ni" aopu.r"- sig innych form wnoszenia wadium'

5

6

7. Kryteria ocenY ofert

Zamawiai4cY dokona wyboru oferty najkorrysmiejszej wyl4cznie na podstawie zaoferowanel ceny

8.

calkowitej.

I ) oferw nalezv skladad * f#;;1t;rn"'"J *Juis"i"t^luu drog4 pocaowq do siedziby Zamawiajqcego

' ' ;';;i;l;;; Jnia I 5 lutego 20 r e r' do godzinv I 2w 
.

2) oferta powinna by6 ^*^li"*;;fit'Q"J 
iop"t"i". ze stemplem firmowym wykonawcy oraz

adnotacj4 ,,Oferta * pottqpo*"niu o ud'ieienie zam6wienia nr 211710"'

:l lii".t" p"*irna bv6 iporzqdzona w jgryku Poltkit:,--^ ,^
4) Oferta powinna byc poop'*n"-pt'J' osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 1w przypadku

podpisania oferty p-*-" p!i""i"*ifo* Wykonawca powinien przedstawi6 dokument

netnomocnictwa)'
s) 6d;;;i;n'"".qpi l5 lutego 20le r' o godz' t2t5'

Warunki udzialu w PostQpowaniu
I ) Os6lne warunki udziatu *--f,ott9po*uni' okre6lone s4 w,$ I I Procedury'

ji ii.r*oi"*l *"^tll 'a'ilr' 
* postqpowaniu zostaty okreslone w SlwZ'

3) o udzielenie ,amo*ien ia 
'lo-g4 

u'ui"g;e tiq Wykonawcy'}t6rzy nie podlegaj4
-' 

ilk.r".r."i, ,goanit ' 
po'd'owieniami $ ll ust 3 i $ 13 Procedury'

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6nieri

lnformacj i i wyjaSnieri zwiqzanych z niniejszym postqpowaniem w formie telefonicznej oraz

elektronicznej (spos6b porozumiewania sig z Zamawiaj4cym) udzielaj4:

9

SIME Polska Sp' zo'o' ul 1Mala18 96'500 sochaczew tel +48'22fi253oo lax: +4a221025301'

".-,,,n"ooilil"o,'#I#",jfr 
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1) w sprawach technicznych:

a) pan Pawel Lodyga, nr tel. +48 531 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 9m-

1704,

b) pan Krzysaof Bobryk, nr tel. +48 604 878 358, adres e-mail: k'bobryk@simepolska'p I w godz

900- 1700,

2) w sprawach PrawnYch: Pani

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

Anna Mitrgga, nr te[. +48 53 I 91 5 898, adres e-mail:

I 700

ptzyczyn
Warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym up\rva termin skladania ofert

ZamawiajqcY inform uJe, ze wzor umowy wfttz z zzl4czl.ikami w sprawre zamowlenla nle podlega

negocj acj i, za{ sPrzeczno66 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowY stanowi podstawQ odrancenia ofertY.

ZloLenie pr zez W Y konawca oferty omacza przyigcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzeiLei'

Sochaczew, 3l stYcznia

Fundusze
Europejskie
lnf iastruktura i 6rodowisko ilpd(a

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

11. Inne istotne Postanowienia
1'ZamawiajqcyzAstfzega,izmoiEuniewa2ni6postgpowanieoudzieleniezam6wieniabezpodania

2
3

r.

(miejscowo66, data, PodPis)

Niniejsze ogloszenie zosta1 e umieszczone na tablicY ogloszen w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronle

intemetowej www.simepolska ol oraz w Bazie KonkurencYjnoSci Funduszy Europejskich na stronle lnternetoweJ:

https.llbazakonkuren nosc i.fund uszeeuropets kie.eo v.ol w dniu 3l stycznia 2019 r.

3l stycznia 201

(data, podPis)

SllrE Polska Sp' z o'o' ul 1 Mala 18' 96-500 sochaczew' lel' +48'22 10 25 3oo' ia\ +48 22 10 25 3o1
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Lista zmian w tre5ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

Lp. Data

Dokument o
zmienionej treSci

Opis zmiany Podpis

Ogloszenie
o

przetargu
SIWZ

SIME Polska Sp. z o.o. ul l MaJa 18,96-500 Sochaczew tel:+4822 1025300 lax +4a 22 1o 25 3o1'

e,mait info@simepotska.pl, Ntpr 5i6,24-S9-440 Sqd Rejonowy dta m.st warszawy xlv wydaal Gospodarczy Krajowego Rejeslru

pod.umerem KRS:oooo19a491' Kaprtal zakladowy 23 0oo ooo PLN, www'Simepolska pl
Sqdowego


