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OGLOSZf,NIE O PRZETARGU
NR 201707/4

W zwiqzku z przygotowaniem i realizacjl projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach

dotychczas ni"rguryfiko*"rych w powiatach wggrowskim, miliskim i wolomiriskim", bqd4cego przedmiotem

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j

inteligentnych system6w magazynowania, przesytu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko,

SIME Polska Spti'lka z ograniczonq odpowiedzialno5ci4

z siedzib4 w Sochaczewie, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez 
^S4d ^Rejonowy 

dla m' st'
-ty;.;*i 

irv tttial Gospodarczy rrajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000193491' NIP: 526-

Zq-gg_qq6,REGON: 016439396i,, taiitut ,*Aa-o*y,i:.000.000,00 ,1, zwana dalej ,,Zamawiajqcym",

oqlasza

postgpowanie o udzielenie zam6wi enia nt 20170714 w trybie przetargu'

l. Dane Zamawiajlcego
SIME polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel. (22) lO25 300' fax (22) l0 25 301, adres e-

mail info@simipolska.pl' www simepolska pl'

2. Procedura udzielania zam6wieri

l) postgpowanie p."*"I"r":"ri*,rybie art. 70r-705 Kodeksu cyxilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wierizdnia0l.04.20lgr.;obowiqzuj4cytekstjednolityProceduryzostalopublikowanynastronie
www.simePolska.Pl.

2)WsprawachnieuregulowanychProcedur4udzielaniazam6wieristosujesigprzepisyKodeksu
cyvilnego.

Przedmiot zam6wienia

Przedmiotemzam6wieniajestbudowagazoci4guSredniegociSnieniawmiejscowo5ciLoch6w,Jasior6wka,
gm. Loch6w, powiat W9gr6w o dl ok' 2100m i Srednicy DN l l0mm'

irzedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:- ---- 
nup."*"y powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu'

- ,"p"*ri*i" n"azoru i odbioru technicmego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia terenu,

- zakup material6w do wykonania zadania,

- *yt on"nl" obowiqzk6w okreSlonych we wzorze umowy stanowi4cyn zzl4cmik nr 7 do SIWZ'

3) Wykaz obowiqzfOw z*iq,a;; ' *ykon"ni"t 
'"m6wienia 

zawarty jest we wzorze umowy w sprawie

zzm6wienia _ zda"^ix n, zio slw2 , za6 szczeg'lo*ry opis oraz zakes prac zawarty jest w Projekcie

l)

2)

SIME Polska SP. z o.O.. ul 1 Maia 18,96_500 Sochaczew, rel r +48 22 1 O 25 300 la\: +4A 22 1O 25 3O1

mepolska.Pl, NIP: 526_24-99_44 o. sqd Reionowy dla m st warszawy XtV \,!,lydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
e-maii: info@sa

pod numerem KRS: 0000 193491, Kapital zakladowy 23 000 ooo PLN www.simepolgka.Pl

budowlanYm.

4) Oryginalny 
'egzemplarz 

Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4d^u w siedzibie

Zrmawiaiqcegow Sochaczeie przy ul' I Ua3a lA w dni robocze w godz' 900-1700 na stronie

intemetowej pod ad."se-, https://diive.google.com/drive/folders/lkaGgpS-MzCQ-

GCblE2evZYYJw2BaglJ3
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Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

4523f200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w

4. Termin wykonania zam6wienaa
Ustala sig, i2 wykonanie przedmiotu zam6wienia powinno nasqpi6 w terminie:
l) zakoriczenie prac technicmych, w tym odtworzeniowych, w terenie do dnia 24 maja 2019 r.

2) przekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 21 czerwca 2019 r

5. Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamtiwienia (SIWZ)
l) lstotne warunki zam6wienia oke6lone s4 w SIWZ otazwe wzorze umowy w sprawie zam6wienia.
2) SIWZ, wz6r umowy oraz linki do skan6w pmjekt6w budowlanych s4 opublikowane na stronie

intemetowej uww.simepolska.pl oraz dostgpne w siedzibie Zamawiaj4cego.

6. Wadium
l) Wykonawca przystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowiqzanyjest wnie56 wadium

w wysoko6ci 35 000 PLN (slownie: trzydzie5ci pigi tysigcy) w jednej z nastgpuj4cych form:
a) w formie kaucji fatnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj4cego w Santander Bank Polska

S.A. nr 72 1500 1618 1216 1004 0605 0000 - w [tule przelewu nale2y wpisai ,,Wadium w
postgpowaniu nr 201707 /4",

b) w formie gwarancji bankowej,

c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium.

7. Kryteria oceny ofert
Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wylqcmie na podstawie zaoferowanej ceny

calkowitej.

9. Warunki udzialu w postgpowaniu
l) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu okre5lone s4 w $ I I Procedury.
2) Szczeg6lowe warunki udzialu w postgpowaniu zostaly okre6lone w SIWZ.
3) O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegac sig Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu zgodnie z postanowieniami $ ll ust. 3 i $ l3 Procedury.

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i *yja6nieri
Informacji i wyja6nien zwiqzanych z niniejszym postgpowaniem w formie telefonicznej oraz
elektronicmej (spos6b porozumi ewania sig z Zamawiaj4cym) udzielaj4;

SIME PolSka Sp. z o.o., ur iMala'18,96-500soctraczew,tet.:+4822102s3oo,ta\.+4a22fi25go1.
info@simepolska.pl, NIP: 526-24,99-440, Sqd Rejonowy dta m.st Warszawy XtV\,/ydaat Gospodarczy Krajowego Rejestru SEd

pod numerem KRS: 0000193491, Kaprtal zakladowy: 23 000 000 PLN, ryr. v.Simepolska.pl

II i[iilir-*r"""-.,.
Rzeczpospolita
Polska

8. Forma, termin i miejsce skladania ofert oraz wyboru
l) Oferty nale2y sklada6 w formie pisemnej osobi5cie lub drog4 pocztow4 do siedziby Zamawiajqcego

w terminie do dnia l1 lutego 2019 r. do godziny l2m.
2) Oferta powinna by6 zawarla w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz

adnotacjq ,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 20170714".
3) Oferta powinna byi sporz4dzona wjgzyku polskim.
4) Oferta powinna byd podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty przez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawi6 dokument
pelnomocnictwa).

5) Otwarcie ofert nast4pi ll lutego 2019 r. o godz. 1210.
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1) w sprawach technicmych:
a) pan Pawel l-odyga, m tel. +48 531 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 9m-

l70o,

b) pan Krzysaof Bobryk, nr tel. +48 604 87E 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl w godz.

900-1700,

2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitr9g4 nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail:

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

Sochaczew, 25 stycnia20Wr

ll. Inne istotne postanowienia
l. Zamawiaj4cy zastrzega, iZ moze uniewarni6 postqpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

ptzyczyn.
Z. Warunli przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym upt)'wa termin skladania ofert..

3. Zamawiijqcy informuie, 2e wz6r umor+ry wraz z zzlqcznikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, ra6 sprzecino66 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.

Zt6Zeiii przeztitykonawcg oferty ozn aczaprzyjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzeirci.

e--<-'(
Niniejsze ogloszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszeli w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronie

intemetowej www.simeoolska.Pl oraz w Bazie KonkurenryjnoSci Funduszy Europejskich na stroni€ intemetoweJ:

https:/ konkurenc vinosci.fund uszecuropelskie.sov.ol w dniu 25 stycznia 2019 r.

25 stycznia 2019 r.,

(data, podpis) _J

SIME Polska Sp. z o.o', ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, lel.r +48 2210 25 3oo lax: +18 2210 25 3o1'

e-mail: info@simepobka.pt, Ntp: 5i6-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \ lydzial Gospodarczy Kraiowego Reiestru

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 OOO 000 PLN, w\',tv Eim6polEka'pl
Sqdowego
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Lista zmian w tre6ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

Lp. Data

Dokument o

zmienionej treSci
Opis zmiany Podpis

Ogloszenie
o

przetargu

SIXIE Polska Sp' z o.o, ul 1 Maia 18, 96'500 Sociaczew, tel : 148.22 10 25 3oo fax +4a 2210 25 3o1'

e-maitr info@simepotska.pt, Ntp: 516-24-99-440, sEd iejonowy dla m.sl warszawy xlv wydzral Gospodarczy Krajowego Reiestru sadowego

pod numerem KRS:OOOO193491. Kapital zaktadowv 23 OOOO00 PLN' www'simepolska'pl

SIWZ


