
Rzeczpospotita
Polska

OGI-OSZENIE O PRZETARGU
NR 201750

W zwi4zku z przygotowaniem i realizacjq projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
dotychczas niezgazyfrkowanych w powiatach wggrowskim, mifiskim i wolomiriskim", bgd4cego przedmiotem
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j
inteligentnych system6w magazynowania, przesylu idystrybucjienergii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko,

SIME Polska SEblka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadz onego przez S4d Rejonowy dla m. st.

Y{**v XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeshu S4dowego pod numirem xns oooois:+sL, Nlp: 526-
24-99-440, REGON: 016439396, kapital zakladowy: 23.000.000,0O zl, zwana dalej ,,Zamawiajqcym,,,

oqlasza

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 201750 w trybie przetargu.

l. Dane Zamawiajqcego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel. (22) t0 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e-
mail info@simepolska.pl, wurv.simepolska.pl.

2, Pmcedura udzielania zam6wie6

ilpold€1
Fundusze
Europejskie
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intemetowej

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reglonatnego

l) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cyrvilnego, zgodnie z procedur4 udzielania
zam6wieli z dnia 01.04.2018r.; obowi4zuj4cy tekstjednolity Procedury zostal opublikowany na stronie
www.simepolska.pl.

2) w sprawach nieuregulowanych procedur4 udzierania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu
cyrvi lnego.

3, Przcdmiot zam6wienia
l) Przedmiotem zam6wieniajest budowa gazoci4gu Sredniego ciSnienia w miejscowosci tr-och6w ul. LeSn4

Sikorskiego, Spacerowa, okgma, Mila, lo-lecia Lochowa, Zakole, Mala, podlaska, Slowackiego,
Krasickiego, Matejki, wsporna, Niepodleglosci, gm. Loch6w powiat wggrowski o dl. ok. 2 4s6,0m i
Srednicy DN 63mm.

2) Prz:dmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:
- napra*y powstalych w trakcie budowy uszkodzefl sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich sfu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowigk6w okreslonych we wzorze umowy stanowiqcym zal4cznik nr 7 do slwz,3) Wykaz obowi4zk6w nti4zanych z wykonaniem zam6wienia zawartyjest we wzorze umowy w

sprawie zam6wienia - zzlqcmik nr 7 do SIWZ, zai szczeg<*owy opis oraz zakes pra 
" 

,u*luty
jest w Projekcie budowlanym.

4) oryginalny egzemprarz projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie
zamawiai4cego w Sochaczewie przy ul. I Maja tg w dni robocze w godz. 9m_l7mna stronie

pod
httos J ldrive.sooqle.com/ooen?id l07xDJ 5 Ekrnvfo ioOvOfP IhsOhF tol2
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Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedtug CPV:
45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w
4523122G3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w

4. Termin nykonania zam6wienia
Ustala sig, i2 *ykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nastqpi6 w terminie:
l) zakoriczenie prac technicmych, w tym odtworzeniowych, w terenie do dnia 3l lipca 2020 r.
2) pnekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacj i powykonawczej do dnia 3l sierpnia 2020 r.

5. Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamriwienia (SIWZ)
I ) Istotne warunki zam6wienia okre5lone sq w SIWZ oraz we wzorze umowy w sprawie zam6wienia.2) SIWZ, wz6r umowy oraz linki do skan6w projekt6w budowlanych rq opuutiko*;" na stronie

intemetowej www.simepolska.pl oraz dostgpni w siedzibie ZamawLj4cego. '

6. Wadium
l) Wykonawca przystgpujacy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zanyjest wniedi wadium

w wysoko6ci 20 000 pLN (slownie: dwadziedcia tysigcy) wjednej, n".t9pu1q"j"h to..,
a) w formie kaucji platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w'santander Bank polska

S A. nr 72 1500 16rg 1216 1004 0605 0000 - w tytule przelewu 
-narezy 

wpisa6 ,,wadium wpostgpowaniu nr 20 [ 750",
b) w formie gwarancji bankowej,
c) w formie gwarancj i ubezpieczeniowej.

2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyl4cznie na podstawie zaoferowanej cenycalkowitej.

8. Form& termin i miejsce skladania ofert oraz wyborul) oferty nare,, skladai w formie- pisemnej 
".Juis"r 

rub drog4 pocztow' do siedziby Zamawiai4cegow terminie do dnia?g stycznia 2020 r. do godziny l2m.2) oferta powinna byi zawarta w. nmkni[tej kopercie ze stempJem firmowym wykonawcy oraz

" . 1dl*"J4 -gferta w poslgpowanlu o uazieienie zam6wienia nr 201 750...
:l ::"* powrnna byc sporz4dzona wjqzyku polskim.4) Orerta powinna byi podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (w przypadkupodpisania ofer{ prrez pi+nomocnik6* wyt<ona*ca powinien przedstawid dokumentpelnomocnictwa).
5) Otwarcie ofert nast4pi 29 stycznia 2020 r. o godz. 1230.

9. Warunki udzialu w postgpowaniu
l) Og6lne warunki udzialu w. postgpowaniu okeSlone sq w g ll procedury.2) Szczegolowe warunki udziilu w'postgpowaniu zoffi okre6lone w SIWZ.3) o udzielenie zam6wienia mogq *i"g* .ie tyk;ri-ui"y, tro.ry ni" podlegaj4wykluczeniu zgodnie z postanowien[mi g ll irr,. : id r: procedurv.

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6nieri
Informacji i wyjasniefi zwiqzanych z niniejsrym portgpo*uni",, w formie telefonicznej orazelektronicznej (spos6b porozumi e*an a ,ii , iami*i4qcy.; uariela;q:

SllrE Polska So. z o.o. ut^t MaJa j8 96-soo Sochac2ew tet _ +18 22 10 2s 3oo, tax +$ 22 10 2s 3o1.e.mart info@smepolska pr, Nlp. sjo.:r-gs-aao S-qo i";ono*y ar" ,."i iiirr"i irJ-vJi.,, co"poorrczy Kra;owe€o Rerestrupod numerem KRs o0oo 193491 Kap[at zakao"*v. zi oii6 6oi, iilr, wyrw.shopollka.pl
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l) w sprawach technicmych:
a) pan Krzysztof Bobryk, n, 1sl. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl w godz.

9m- 17m,

b) pan Pawel Lodyga, nr tel. +48 531 54'7 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 900-

I 700,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga, nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail

a.mitrega@simepolska.pl w godz. 900- l7m

11. Inne istotne postanowienia
I . Zamawiaj4cy zastflega, i2 mo2e uniewaZni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

ptzyczyn.
2. Warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym upbrva termin skladania ofert.
3. Zamawiajqcy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, za6 sprzeczno56 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
Zloizenie przezWykonawcg oferty omac<+zyjQcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zz.strzetefi.

Sochaczeq 14 stycm ia2
(miej scowo6i, data, podpis)

https ://bazakonkurencyi nosci.funduszeeuroDeiskie.sov.Dl w dniu l4 stvcznia 2020 r

t -la

l4 stycznia 2020 r.,

(data, podpis)

SIME Polska Sp. z o.o,, ut 1Maja18,96-500sochaczew.lel.:+4822102530o.iax:+4a22fi253o1.
inio@siflEpolska.pl, NIP: 526-24-99440, Sqd Rejonowy dla m.sl Warszawy XIV Vwdzial Gospodarcay Krajowego Rejestru SAdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zaktadowy: 23 000 000 PLN, wutr.tlmepolaka.pl
e-marl

Niniejsze ogloszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronie
intemetowej www.simepolska.ol oraz w Bazie Konkurencyjno5ci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:

(.'
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Dokument o

zmienionei tre5ci
Opis zmiany Podpis

Ogloszenie
o

pLzetargu

Lista zmian w tre5ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

SltlrE Polska Sp. z o.o., ul. 1 MaJa 18, 96-500 sochaczew, tel : +48 2210 25 3oo, r.x: +48 2210 2s 3o1,
e-marl rnto@srmepolsla pl. NlP. 526-2a-99-440. Sad Re,onowy dla m sl Wa6zawy XIV \.ydaal Gospodarc2y Kraiowego Reiestru SedolflggP c>-

Dod numerem KRS 0000193491. Kaprtal zakradowy. 23 000 000 PLN, ww.simapol8ka.pl __--alZ-;,/,'

SIWZ
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