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OGLOSZENIE O PRZETARGU
NR 211729-l

W zwipku z prrygotowaniem i realizacj4 projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

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

zachodnim i2yrardowskim", bgdqcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

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

energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko'

SIME Polska Spri'lka z ograniczon4 odpowiedzialno6cig

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S1d Rejgnowy dla m. st.

Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-

24-gg-4i0, REGON: 016439396, kapital zakladowy: 23.000.000,00 zl, zwana dalej ,/amawiaj4cym",

oglasza

postgpowanie o udzielenie zam6wi enia nr 211729-l w trybie przetargu.

Fundusze
Europejskie
lnrr.struktura I Srodowisko

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

2. Procedura udzielania zam6wief
l) postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

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

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

cywilnego.

3. Przedmiotzamriwienia
l) przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego ciSnienia w m. m. Kumocin, gm. Sochaczew

powiat sochaczewski:

- o dl. ok. 340'0m i SrednicY DN63 mm,

- o dl. ok. 87E,0m i SrednicY DN90 mm,

Iqcznie: ok. 12lE,0m
2) Prze&niot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- napra\ly powstalych w trakcie budowy uszkodzeli sieci uzbrojenia terenu,

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

- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowigk6w okre5lonych we wzorze umowy stanowi4cym zal4cmik nr 7 do

SIWZ.

3) Wykaz obowiqzk6w zwi}zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umowy w

sprawie zam6wienia - zal4cznik nr 7 do SIWZ, za6 szczeg6lowy opis oraz zakes prac zawatry

jest w Projekcie budowlanym.

SIME Polska Sp. z o.o., ul l Mala 18,96'500 sochaczew,lel +4s221o253oo lax +4a2210253o1'

e-mait inio@simepotska.pt, NlPr 516-24,99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Vwdzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sqdowego
pod numerem KRS:0000193491, Kapital zaktadowy 23ooooooPLN www.Slmepolska'pl

1. Dane Zamawiaj4cego
SIME polska Sp. i oo., ut. I Maja 1E,96-500 Sochaczew, tel. (22) l0 25 300, fax (22) l0 25 301, adres e-

mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.
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4. Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpnyjest do wgl4du w siedzibie Zamawiaj4cego w
Sochaczewie przy ul. I Maja l8 w dni robocze w godz. 900-l7mna stronie intemetowej pod

adresem: https://drive.soosle.com/ooen?id= I iMrsf OPH2vPcdCFee2NKxV56Fo-onV5

Wspolny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w

5. Termin *Tkonania zam6wienia
Ustala si9, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nast4pii w terminie:
l) zakohczenie prac technicznych, w tym odtworzeniowych, w terenie do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) przekazanie Zamawiai4cemu kompletnej dokumentacj i powykonawczej do dnia 3 I lipca 2020 r.

6. Specyfikacja Istotnych Warunkr6w Zam6wienia (SIWZ)
l) Istotne warunki zam6wienia okresrone s4 w SrwZ oraz we wzorze umowy w sprawie zam6wienia.2) S.LwZ' wz6r umowy oraz linki do skan6w projekt6w budowlanych .a opuurito*-" na stronie

intemetowej www.simepolska.pl oraz dostgpni wsiedzibie Zamawlj4."jo-' 
- - ----

7. Wadium
l) wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zanyjest wnies6 wadium

w wysokofci 8 000 pLN (slownie: osiem tysigcy) wjednej z nastgpuj4cych formi
a) w formie kaucjilatnej przelewem na rachunek banko wy Zamawiajqcigo w santander Bank polska

S'A nr 72 1500 16rg 1216 r0o4 0605 0000 - w tlture prrete*u narezy wpisa6,,wadium
w postgpowaniu nr 2ll7L9_1,,,

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

2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium.

8. Kryteria oceny ofert
Zamawiaj4cy dokona wyboru ofer$ najkorrystniejszej wyl4cznie na podstawie zaoferowanej cenycalkowitej.

I Form^a^, termin i miejsce skladania ofert oraz wyborul) oferty nale,y skradai w formie p^isemnej 
"r"uiJ"r. 

rub drogq pocaow4 do siedziby Zamawiajqcego
-, w^terminie do dnia 26lutego 2020 r. do godziny I200.z) oterla powinna byc zawarla w zamknigtel 

-kopercie 
ze stemplem firmowym wykonawcy oraz

,, l**.jS ..gfena w posrgpowaniu o udzieieriie zamOwienla nr z t I zZS-t,,.
: I y:""" powrnna byc sporz4dzona w jgryku polskim.4) Otena powinna byi podpisana przez.osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (w przypadkupodpisania. oferty przez pernomocnino* wykona*ca-fo'*,n,", przedstawii dokumentpelnomocnictwa).
5) Otwarcie ofert nastqpi 26 lttego 2020 r. o godz. I2r0.

10. Warunki udzialu * postgpowaniu
I ) 096lne warunki udziafu w. posrgpowaniu okreSlone sq w g I I procedury.2) Szczeg6lowe warunki udziafu w postgpowaniu zoffi okreSlone w SIWZ.3) O udzielenie zam6wienia mogq ,'Ul"e"C ,ie Wykonl'Jcy, ltO.zy ni. podlegajqwykluczeniu zgodnie z postanowien[mi g I I 'r.r. ii i r: procedury

SIME polska SD. z o.o.
e-ma't 

'nto@s'meporsri;iIF ;j!:ril;;;,ltJ-J!ff.]-8: 'g6'?90 
sochgc2ew.tet +48 221025 3oo.tax +4o22102s301.

pod numerem KRS r.J;,'iLii]"1""rfl#fl""t 
w"'""-'v x'v wo''' co"o*"'"'v x'ao*loi'il""u u SEdovreg
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11, Osoby upowaZnione do udzielania informacji i wyjaSniei
Informacji i wyjaSnieri zwi4zanych z niniejszym postgpowaniem w formie telefonicznej oraz

elektronicznej (spos6b porozumiewania sig z Zamawiajqcym) 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-

I 700,

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

900_1700,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitrgga, nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail:
a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9m-l 7m

12, Inne istotne postanowienia
l. Ztmawiaj4cy zastrzega, i2 mo2e uniewa2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

pfzyczyn.
Warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym uplyrva termin skladania ofert
Ztmawiaj4cy informuje, Ze wz6r
negocjacji, zaS sprzecmo66 oferty
Zlo2enie przez Wykonawcg oferty

Sochaczew, ll lutego

umowy wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega
z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
oznyprryigcie warunk6w wykonania zam6wienia b ez zastrzolert.

2
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Niniejsze ogloszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronie
intemetowej wlrv.simeoolska.pl oraz w Bazie Konkurencyjnodci Funduszy ru.opelsfict riu rt oni" internetowej:
https:/,/bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.gov.ol * dniu I t lutegoi020 r: 

-

l1 lutego 2020
(data, podpls

I ;#r,,"*t"""-.,. I 
RzetzPos,olita
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Lista zmian w tre5ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

Lp. Data

Dokument o
zmienionei tre5ci

Opis zmiany Podpis

Ogloszenie

przetargu
SIWZ

.. .^ SIME.Pot?k? Sp. zo.o., ur. r Maja i8,96-soo Sochaczew tet.:+4822 to253oO,tax:+4A22102s301,
e-mair: rnfo@simeporska.pr' Nrp: 526_24_99-440, sqn.Rejonowydra m.sr. warszawy xrv wydzial Gospodarczy xral0weg; Rle$rupod numerem KRS: 0000t934sl, Kapitat zaktadowy: 23 ooo o0O pLN, w\r^v.ilmep6,fsfi.fi"- -,---- Sqdowego
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