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

dotychczas niergaryfiko*anych w powiatach wggrowskim, miriskim i wolomifskim", bgd4cego 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 
_S4d ^Rejono*y 

dla m' st'

W-r-*i XMydzial Gospodarcry frajo*ego R"j::ry !49*"go pod numerem KRS 0000193491' NIP: 526-

24_gg_4iO,n_eCON, Ol643i396, Laiitat zat tuao*y: 23.000.000,00 zl, zwana dalej ,,Zamawiajqcym",

oglasza

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 201750-1 w trybie przetargu'

1. Dane Zamawiajqcego
SIMEPolskaSp.zo.o',ul.lMajal8,96.500Sochaczew,tel.(22)|025300,fax(22)l02530l,adrese-
mail info@simepolska.pl, www'simepolska'pl'

2. Procedura udzielania z'rm6wiei

1) postgpowanie pro*^Jo*.1"., * rrybie art. 70r-705 Kodeksu cyrxilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wieri z ania ot.o+.zoiar.; obowiqzuj4cy tekst jednolity Procedury zostal opublikowany na stronie

3

www.simePolska.Pl.

2) W sprawach nieuregulowanych Procedur4

cywilnego.

Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazo

Sikorskiego, Spacerowa, Okg2na, Mila,

udzielania zam6wieri stosuje sig przepisy Kodeksu

ci4gu Sredniego ci6nienia w miejscowoSci Loch6w ul' Le6na'

t0llecia Lochowa, Zakole, Mala, Podlaska" Slowackiego'l)

SrednicY DN 63mm.

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzefi sieci uzbrojenia terenu'

- ,ap"*ni"ni" n"dioru i odbioru technicznego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu'

- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowi4zk6w oke6lonych we wzorze umowy stanowi4cym zal1cznik nr 7 do SIWZ'

3) Wykazlbowi qzk6w zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umowy w
' 

,pru*i" zam6wienia - zal4cmik nr 7 do SIWZ, za5 szczeg6lowy opis oraz zakes prac zawarty

Krasickiego, Matejki, Wspolna, Niepodleglo6ci, gm' tr-och6w powiat wggrowski o dl. ok. 2 456'0m i

jest w Projekcie budowlanYm.

4) OryginalnY egzemPlarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie

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

pod adresem
intemetowej

httDS :/idrive.e oosle.com/ooen?id 107XDJ5Ekrtwfo ioOvOfP ulhsOhF t2

SIME Polska Sp. z o o', ul l Maja 18' 96-500 sochaczew' lel +4a221025300 iax +4a2210253o1

e-mailr info@simepolska.pl, NIP: 526-2a-s9aa;, # ieon;; or" -'tt warszawy xtv Wvdzial Gospodarczv Krajowego Relestru

pod numercm KRs: oo;0iisosili";'ti ;ieo"*v za oo6 ooo pt-tl wum'aimepoBka'pl ./
Sqdor /eg
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Wsp6lny Slownik Zam6wienia

Kody wedlug CPV:

45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w

Wadium
l)\lr}konawcaprzystgpuj4cydopostgpowaniaoudzieleniezam6wieniaobowiqzanyjestwnies6wadium

w-wysoko6ci 20000 PLN (slownie: dwadzie6cia tysigcy) w jednej z nastqpuj4cych form:

a) w formie kaucji platnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander Bank Polska

S.A. nr 72 1500 l6lE t2l6 1004 0605 0000 - w tytule przelewu nalezy wpisai 
"wadium 

w

PostgPowaniu nr 201 750-1",

b) w formie gwarancji bankowej.

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej '

2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium'

4 Termin wykonania zamr6wienia
Ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pi6 w terminie:

I ) zakoriczenie prac technicmych, w tym odtworzeniowych, w terenie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2) przekazanie zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji powykonawc zei do dnia 25 wrzesnia 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

I i Istotne wa-nki zam6wienia okreflone s4 w SIWZ oraz we wzorze umowy w sprawte zamowlenla.

2)SlwZ,wz6rumowyorazlinkidoskan6wprojekt6wb''dowlanychs4opublikowanenastronie
internetowej w*'wsimepolska.pl oraz dostqpne w siedzibie Zamawiaj4cego'
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7 Kryteria ocenY ofert
Zamawirjqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyl4cmie na podstawie zaoferowanel ceny

calkowitej.

Forma, termin i miejsce skladania ofert oraz wyboru - r, ^:^r-:L.. z^-^.r,. .

ii"b6;;tskiadae * formie pisemnej orobis.i"^tub drog4 pocztow4 do siedziby Zamawial4cego

w terminie dL dnia 25 lutego 2020 r' do godziny l2@'

2) Oferta powinna by6 zawarta w zamk;igtej iopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz

adnotaci4 ,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201750-1"'

3; Ofena iowinna byc sporz4dzona w jgryku polskim 
.

;; oi;;;*i;"" uye p.apionu f"J' *obv uptu*nione do reprezentacji wvkonawcv (w przvpadku

' podpisania ofeity' prrez p"lno*otnii6* Wykonawca powinien przedstawid dokument

oehromocnictwa).
5) ffiarcie ofen nasl4pi 25 lutego 2020 r' o godz l2r0'

9. Warunki udzialu w PostgPowaniu-' 
li-O;;h" *u.unli ,d?i"h * postgpowaniu oke6lone q4 w $ I I Procedury'

ij Sir"gOto*" *arunki udzialu w postepowaniu zostaly okre6lone w SIWZ'

gj o uaa""t"ni" zam6wienia mogq ubi"g"i tig rvykonawcy' kt6rry nie podlegajq
' 

wykluczeniu zgodnie z postanowieniami $ ll ust 3 i $ 13 Procedury'

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6niei

Informacji i wyja5nieri nvi4zanych z niniejszym postgpowaniem w formie telefonicznej oraz

elektronicznej (spos6b porozumiewania si9 z Zamawiaj4cym) udzielajq:
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SIME Polska Sp. z o.o', ul l Mala 18, 96-500 sochaczew lel 
.-+48.22 

10 25 30o fax +4a 22 10 25 3o1

e-mailr info@srmepobka pr, NrP: 52e_zl_ss_'41d, Sqd ilonowy ota m st warszawy xlv \^Jydzial Gospodarczy Kr4owego Rejestr

poa numerem xasr ooii:iialsi' i"piid ttrr"ao*v 23ooo0ooPLN www'elmepolska'pl
u Sqd

Unia Europejska
EuropejskiFundusz
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1) w sprawach technicmych:
a) pan Krzysztof Bobryk, nt 1sl. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl w godz.

900-1700,

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

1700,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrqga, nr 1gl. +48 531 915 898, adres e-mail:

a.mitrega@simepolska.pl w godz. 900- l700

11. Inne futotne postanowienia
l. Zamawiaj4cy zastrzega, i2 mo2e uniewa'2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

przyczyn.
Z. Wairrnii przetargu mogq ulec mrianie do dnia, w kt6rym uplywa termin skladania ofert..

3. Zamawi$qcy informuje, ze wz6r umowy wraz z zal4cznikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, za6 sprzecmos6 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy Stanowi podstawg odrzucenia oferty.

Zt6zeiii przez*ykonawca oferty oze!4-plajscie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrznir'il

Sochaczew, 07 lutego 202

(miejscowoS6, data, PodPis)

N iniej sze ogloszenie zostaj e umieszczone na tablicy ogloszeh w siedzibie Zamawiajqcego, opublikowane na stronie

internetowej www.simeoolska.ol oraz w Bazie KonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej

https: //bazakonl<uren cylnosc i.fundusze eurooeiskie ov.pl w dniu 07 lutego 2020 r.

07 lutego 2020 r.,
(data, podpis)

SIME Polska Sp. z o.o', ul 1 Maia 18, 96'500 sochaczew lel'I-+48-22 10 25 300 faxr +48 22 10 25 301'

e-mait: intogsimefosra.pr, Me, sis-z+es-440, sad iejonowy dla m.st. Warszawy xlv \ Jydzial Gospodarczy Kraiow€go Reiestru sqdowego

pod numerem KRS oOoitt siagt, xapital zattadowy: 23 ooo ooo PLN' www'limopolrk''pl
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Lista zmian w tre6ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

PodpisOpis zmiany

SIWZ
0gloszenie

o
rzet^

Lp. Data

SIME Polska Sp. z o.o , ul l Mala 18 96-500 sochaczew' tel' +48 22 1o 25 300 far +48 22 10 25 301'

e-mair: inroOsiieporsXa.pL r.rfp, SjO-Zl-SSraO, SaO ieionowy Ora m st Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Kraiowego Reieslru

pod numerem KRS: oo;oit-sol', i"p't"l 
"i'"ao*v 

23 ooo ooo PLN wwv slmopollka'pl
Sadowego

Dokument o
zmienionei tresci


