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3. Przedmiotzam6wienia
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W zwi4zku z prrygotowaniem i realizacj4 projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach
dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach osciennych, tj. warszawskim-
zachodnim i2yrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesytu idystrybucji
energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

SIME polska Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq

z siedzibq w Sochaczewie' woisana do,Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st.warszawy XIV wvdzial Gosolal.r. Krajowego nejest u sajo*ego pod numerem KRS 0000i9j491, NIp: 526_24-ee-440. REGoN: 016439i96. r"rii,"irir.r"a'""y,ii^oi,i6"oioo rr, zwana darej .Zamawiajqcym...

oglasza

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 2ll72g w trybie przetargu.

l. Dane Zemawiajqcego
SIME polska Sp. z oo.. ul. I Maja Ig. 96-500 Sochaczew. tel. (22) l0 25 J00. fax (22) l0 25 301, adres e-mai I in[o@simepolska.pl. wwwiimepolska.pl.

Pmcedura udzielania zam6wief
l) Postgpowanie prowadzonejest w.trybie an. 70r-705 Kodeksu cyrvirnego, zgodnie z procedur4 udzielania

ffiHKft: 
o].0+ Z0r&'; obowiqzuj4cv ,.r..,.,"ir"rirv J.*edury zostar opubrikowanv na stronie

nieuregulowanych procedur4 udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu

1

l) Przedmiotem zam<lwienia jest budowa gazoci4gu Sredniego cijnienia w m. paprotnia. ul. Brzozowai Teresin Gaj. ul. Spacerowa iNuarr."rnulg;. i.?.,, ,.ffi, ,"chaczewski:- o dl. ok. l642,Sm i drednicy DN63 mm,
- o dl. ok. J09,5m i Srednicy DN90 mm,
lqcznie: ok. 1952m

2) Przedmiot zzm6wienia obejmuje r6wnie2:
- napra\4y powstalych w trakcie budowy uszkodzef sieci uzbrojenia terenu,

.ffilI:ffi*::ili1:T,:"IJj.,** "rr"*i"i,i.r, .r,ru r"iiJ,;i"ego uzbrojenia terenu,

;ry,:r-" 
obowiAzk6w ok e6lonych wi *zorze umowy stanowi4cym zatqcmik nr 7 do

3) 
:I-!: obowjaz.k 6w zwiqza.nych z wytronaniem zam6wienia z

r.',ffi ff [H;l;"--#iknrzdo'it';;'';;;"H"fl r,, 
j;;yffifi 

;:T#;

ryl"'"'',"o"''ill[*"#"fi":",],.l-"::]3l#Fdir".5*ffi:#x#;i{'*r}H.[*Hi,i1#ii;:,:.",".
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Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budo*y ruroci4g6w naftowych igazociqg6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w

Termin wykonania zam6wienia
Ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 w terminie:l) zakofczenie prac technicznych, w tym odtworieniowych, w terenie do dnia r7 ripca 2020 r.2) przewanie zamawiai4cemu kompretnej dokumentacji powykonawczej ao ania iz ,i".pniu zozo ..

Specylikacja Istotnych Warunktiw Zam6wienia (SlWZt
| ) rstotne warunki zamowienia.okre.rone s4 w st*z oraz we wzotze umowy w sprawie zam6wienia.a lyz,r'vz6r umowv oraz rinki d" 16;;- p;;kii*'-buaowlanych s4 opubrikowane na stronierntemetowej www.simepolska.pl oraz dostgpne * sieJriUie zama*iaja""jo. 

.-"'...

Wadium
l) wykonawca przystgpuj4cy do post9powania o udzielenie zam6wienia obowi4zanyjest wniesi wadiumw wysokoSci I2 000 pLN (slownie: dwanaScie tysigcy; wleAnej z nastgpuj4cych form:a) w formie kaucji platnej przelewem n" .""hu;k ;;;; wi zama*iai4cegow sanrander Bank porskaS.A. nr 72 1500 1618_-l-216 1004 0605 OOOO _ * ,ytrl" przelewu nalezy wpisai ,,Wadiumw postgpowaniu nr 21172g..,

b) w formie gwarancji bankowej.

^, ,.)." .fo-i" *arancji ubezpiecieniowej.
2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert

4. oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wgr4du w siedzibie Zamawi aJ4cego w
Sochaczewie przy ul. I Maja 18 w dni robocze w godz. 9m_l70ona stronie internetowej pod
adresem: https://drive.soo gle.com/oo en?id I ifhvoHSEmclnGSB v7dbEeaiiFb9hLMNr

5.

6

7

8

l1ff;',?ri* 
dokona wvboru ofertv najkorzvstniejszej wyt4cznie na podsrawie zaoferowanej ceny

9. Forma, termin i miejsce skladania ofert oraz wvboru

l] i:"fi,tll?:l'#li,Ii;3[#:::[,#:,'i';*rub 
drogq pocaow4 do siedziby Zamawiajqcego

.t wrena. powinna bVc za

- 4not".jf.,o;;r"j;#"tnt 
w zamknistej kopercie ze .,"T.p.t:I firmowym wykonawcy oraz

,i srfTrr;;;$:T:i;;il1:,5?:';:i:ff6wienianr2ir728 
. J^vr

a, vrsrua powrnna byi oodpisana przez osoby uprawnione 
1:.l:!:r.ro.j, Wykonawcy (w przypadku

;S|'#:i,ff 3 
p'zez' pelnomo.n i ffi 'w;d;;::' 

ro*,,"n przedstawii dokumenr
5) Otwarcie ofert nasl4pi I I lutego 2020 r. o godz. 12r0.

10. Warunki udzialu w postgpowaniu
r) ogorne warunki udiiafu rv. postgpowaniu okesrone sq w g I procedurv.

31 3fi:i"1XL';#li::,1'::. ;;il',i"#tu;:l'u'il, ok esron. * si\i,,;
*ykr,",",;; ;;;l;;;"j;:tr-"rJ,b",,",-#,T,Il$ 
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11. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja.6niei
Informacji i wyjaSniefl nni4zznych z niniejszym postgpowaniem w formie telefonicznej oraz
elektronicznej (spos6b porozumiewania sig z Zamawiaj4cym) udzielaj4:
l) w sprawach technicznych:

a) pan Pawel Lodyga, nr tel. +48 531 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 900-

1700,

b) pan Krzysaof Bobryk, nr tel. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepotska.pt w godz.
9m-17m,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga, nr tel. +4g 531 915 g9g, adres e_mail:
a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9N -l 7N

12. Inne istotne postanowienia
l. Zamawiaj4cy zastrzega, i2 mo2e uniewa2nii postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

przyczln.
2 wanrnki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym upbrva termin skladania ofe(.3' Zamawial4cy informuje, 2e wz6r umowy wraz z zar4cmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

legocjacji, za( sprzeczno56 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
Zlo2enie przezWykonawca oferty oz nacza przyjjcie warunk6w wykonani".r111O*i"niu U", zastrzezeh.

2 \=
,) ---<-('

Niniejsze og
intemetowej

loszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszefi w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stroniewww.simepolska.pl oraz w Bazie Konkurencyj no6ci Funduszy Europejskich na stronie internetowej:on ren sc i. fun uszee ski lwdni u 24 stycznia 2020 rs:/,

24 stycznia 2020
(data, podpis) C

SlltE Polska Sp. z o.O.. 
^ut.^1 
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Lista zmian w tre6ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

zmtentone tre5ci
Dokument o

Opis zmiany Podpis

Lp. Ogloszenie
o SIWZ

SIME Polska Sp. z o.o. 
-rt ^r 

MEa 18. 96-500 Socnaczew, tet . +48 22 l0 25 30 o, tax 4a 22 fi 25 3o1.e-mar'' 
'|nfo@srmeporska'pr' 

Nrp 526'24-9s-440, sq-d iqo"o*v orr ,n "ii;,i.r-,ir)"rrri.,, o""o*arczv Krajow€lo Rerestru sadpod numerem KRS oooor93,t91. Kaprtat zakr"a"*v. zs oij6 bti, i,.ii www.shopolska.pl
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