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W zwi4zku z przygotowaniem i realizacjl projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6;ie;ntch, tj. warszawskim-
zachodnim i1)rardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Fundusru Rozwoju
Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magarynowania, przesyfu idystrybucji
energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

SIME polska Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnofciq

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do,Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st.
Y3^y.lg Xl-V-wydzial Gospodarczv. Krajowego Rejestru S4dowego pod numirem rns oooois:+st, NIp: 526-24-99'440. RECoN: 0r6439396. kapitar zakladlwv,):.ooo.ooo.oo rr. z*ana darej .z;;;;il;"yn, .

oqlasza

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 2l l70g w trybie przetargu.

l. Dane Zamawiaj4cego
SIME Polska Sp. z o.o., ur. I Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel. (22) 1o 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e_mail info@simepolska.pl, www.iimepolska.pl.

2. Pmcedura udzielania zamtiwieri
l) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z procedurq udzielaniazam6wieri z dnia 0l '04-2018r'; obowi4zuj4cy tekstjednolity procedury zostal opublikowany na shoniewww.simepolska.pl.
2) w sprawach nieuregulowanych procedur4 udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksucy.rvi lnego.

3, Przedmiot zam6wienia
l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu sredniego cisnienia w gm. Sochaczew, m. ZelamwaWola, Nowe Mostki, Feliks6w o dl. ot . 1CSZST;i Sreanlcy"ON tOOmrn.2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru.technicznego odpowiednich ,tuzu t otiari4""go uzbrojenia terenu,- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowiTk6w okre.lonych we wzorze umo*y stanowi4cym zar4cmiknr 7 do SIWZ.3) wykaz obowi4zk6w zwiqzanych, *ykonuni",,, -;;# zawarty jest we wzorzeumowy w sprawie

;,tT',ffi. 
zatqcmik nr 7 do SIWZ, zai szczescttowv;pi. ";;i; ;;;;;ilI"-rw projekcie

4) Oryginalny egzemplarz projektu budowlanego dostgpnyjest do wgl4du w siedzibieZamawiai4cego w Sochaczewie przy ut. t u-aja l8 ; i;i;;;"r" w godz. 9w_r700na stronieintemetowej pod adresem :

S tv o c o b
Wsp6lny Slownik Zam6wienia

Kody wedfug CpV
4523120i0-i - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowychi gazoci4g6w

SIME polska SD. z o.o.e'ma *ossiffiffiIJi*.i.;,J#fii{d',;["ff::'dffi:#"#*f'*irm#"a:ff{,L,j;:,,;.*"*"_*"
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11523122G.3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

4. Termin wykonania zamriwienia
Ustala sig, iZ lrykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pid w terminie:
l) zakofczenie prac technicznych, wtym odtworzeniowych, w terenie do dnia 15 maja2020r.
2) przekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacj i powykonawczej do dnia li czerwca 2020 r.

5. Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)
I ) Istotne warunki zam6wienia okeSlone s4 w SIWZ oraz w e wzorzl umowy w sprawie zam6wienia.2) srwz, wz6r umowy oraz linki do skan6w projekt6w budowlanych .a opuuiit o*-" na stronie

intemetowej www.simeoolska.ol oraz dostgpne wsiedzibie ZamawLj4cego.'

6. Wadium
I ) wlkonawca przfstepujqcy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowiqzanyjest wnies6 wadiumw wysoko6ci I 5 000 pLN (slownie: pigtnaScie tysigcy) w jednej , n".t9pr1q"y"i iorm

a) w formie kaucji platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4c.gl * suntuna". eank polska
S.A. nr 72 1500 1618 1216 l0O4 0605 0000 _ w q4ule prr"t"*, nalezy wpisa6,,Wadium
w postgpowaniu nr 211709,,,

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

2) Nie dopuszcza si9 innych form wnoszenia wadium.

7. Kryteria oceny ofert

3[#,'r?r1"' 
dokona *yboru oferty najkorzystniejszej wylqcznie na podstawie zaoferowanej ceny

8. Forma-, termin i miejsce skladania ofert oraz wvborul) olerry narezy skladac w formie pisemnej orobis.i. rub drog4 pocaow' do siedziby Zamawiai4cegow"terminie do dnia l9 grudnia 2019 r. do godziny l2;.2r orefia powinna byc zawafla w. zamknigrej kopercie ze stemprem firmowym wykonawcy oraz,, *I".""ju ..9fty y postgpowaniu o uari"i.ni. ,rO*;enra nr 2 t I 708...
il X:"u powrnna byc sporz4dzona w jgzyku polskim.4) Urerra powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (w przlpadku

f#Jffiil,JT,: 
p""' pit'o'no"nik6* w;k;;u*." powiniin po"a.t#i) dolument

5) Otwarcie ofert nast4pi 19 grudnia 2019 r. o godz. l2)0.

9. Warunki udzialu w postgpowaniu
I ) 096lne warunki udzialu w posrgpowaniu okre6lone sq w g I I procedury.2) Szczeg6lowe warunki udzialu *'p".r9p"*"ii, ,"siaf, ofreSlone w SIWZ.3 ) O udzielenie zamowienia mog4 ,i"e.? ,iiwyk;ru'r,i.y. t,o.ry nie podtegaj4wykluczeniu zgodnie z postaiowien[ri S'r r 

'rri. ii'g' t: p.o""drry.

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i nyja6nieri
Informacji i wyjadnief zwiqzanych z niniejs{m o".,sp"*;r,",, w formie terefonicznej orazelektronicznej (spos6b porozumi ewania sig' z i.ama*i"j;;;; udzielaj4:I) w sprauach technicznych:

;l#.nri:H*'vga' 
nr tel +48 s3t s47 834, adres e-mail: p.rodvga@simeporska.pr w
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2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga,
a.mitrega@simepolska.pl w godz. 900- l 700

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalneqo

NT tel. +48 531 915 898, adres e-mail:

mpold€

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

900_1700,

ll. Inne istotne postanowienia
I . Zamawiaj4cy z.astrzega, iZ moze uniewa'inii postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

przyczyn.
2. Warunki przetargu mogq ulec zmianie do dnia, w kt6rym uptyva termin skladania ofert.
3. Zamawiajqcy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, zaS sprzeczno66 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
ZloLenie przezWykonawcg oferty oznacza pr runk6w *ykonania zam6wienia bez zastrzeheh

Sochaczew, 04 grudnia 20 I9
(miejscowo56, data, podpis)

Niniejsze ogloszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronie
lnternetoweJ www.simepolska.pl oraz w Bazie Konkurencyjno5ci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:
h s:llbazako k nosci. fund ro skie w dniu 04 grudnia 2019 r.

04 grudnia 2019 r.,

- - slME Porska sp, zo.o.,ur 1Mara18,96-500sochaczew,rer:+4822102s300,fax:+48221025301,
e_mairj inio@simaporska.pr, Nrp: 526-24-9s-440, s-q!.Rejonowy dra m.sr. warszawy Xrv hrydzrat Gospoo"r".y rr"lorr"ga R"j""t u sqoo*"gopod nume.em KRS: 0000193491, Kaprlat zakladowy: 23 ooo Oo0 piN, wy.iimep6fsfi.pi"-
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Lista zmian w tre6ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

Lp. Data

Dokument o
zmienionei tre5ci

Opis zmiany Podpis

Ogloszenie
o

przetargu
SIWZ

Sadowego

Unia Europejska
EuropejskiFundurz

Rozwoj! Regiooatnego

SIME POlSka Sp. Z O.O., ut 1Mala 18,96-500 Soch acze\N,tet: r4O2210253OO. fax +4822jO25301,
e'mair: info@srmaporska pr, Nrp: 526-24-99-440 sqd Reionowy dra m.st warszawy xrv r /ydziar cospodarczy Krajowego Rejestru

pod nuherem KRS] 0000193491, Kapital zekladowy: 23 ooo O0O pLN, wrilrv.rtmedtrti.pt -


