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OGLOSZf,NIE O PRZETARGU

NR 211706

oglasza

postgpowanie o udzielenie zam6wienia nr 2l 1706 w trybie przetargu

l. Dane Zamawiaj4cego
SIME Polska Sp. z o.o., ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew, tel. (22) l0 25 300, fax (22\ l0 25 301, adres e-

mail info@simepolska.pl, www.simepolska.pl.

2. Pmcedura udzielania zam6wief
l) Postgpowanie prowadzonejest w trybie art. 70r-70r Kodeksu cyvilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania

zam6wieri z dnia 01.04.2018r.; obowiqzujqcy tekst jednolity Procedury zostal opublikowany na stronie

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

cywilnego.

3. Przedmiot zamr6wienia

l) Przedmiotem zam6wienia jest budowa gazoci4gu Sredniego ciSnienia w gm. Sochaczew, m. Zosin,

Janasz6wek, Wyjazd, Wymysl6w Chrzczany o dl. ok.2733'0m i $rednicy DN 225mm.

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeti sieci uzbrojenia terenu,

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

- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowi4zk6w okre6lonych we wzorze umowy stanowiqcym zalqcmik nr 7 do SIWZ,

- wl4czenie do istniejqcego gazoci4gu o tej samej Srednicy wykonane w technologii zapewniaj4cej

ci4gl4 dostawg gazu do odbiorc6w.

3) Wykaz obowi4zk6w zwi4zanych z wykonaniem zam6wienia zawarty jest we wzorze umou] w
sprawie zam6wienia - zal4cmik nr 7 do SIWZ, za{ szczegc:lowy opis oraz zakes prac zawarty
jest w Projekcie budowlanym.

4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostgpny jest do wgl4du w siedzibie

Zamawiaj4cego w Sochaczewie przy ul. I Maja l8 w dni robocze w godz.900-l7mna stronie

internetowej pod adresem

BetCriZolr88
https://drive.soogle.com/open?id= I W3 25 86FJGFRvioUOvGv-

Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedtug CPV:

SIME Polska Sp, z o.o. ul. l Maja 18, 96-500 sochaczew, ter +48 2210 25 3oo,lax: +48 2210253o1
e-mail i polska.pl, NIP 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m sl Wa6zawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakhdowy: 23 000 000 PLN, www.gimepol3ka.pl

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

dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj. warszawskim-

zachodnim iZyrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu idystrybucji
energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

SIME Polska Spr6lka z ograniczonq odpowiedzialnoScil

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

Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-

24-99-440, REGON: 016439396, kapital zakladowy: 23.000.000,00 zl, zwana dalej ,"Zamawiajqcym",
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45231200..7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w

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

l) zakoriczenie prac technicmych, w tym odtworzeniowych, w terenie do dnia 25 lipca 2019 r.

2) przekazanie Zamawiaj4cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 22 sierpnia 2019 r

5. Specylikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SMZ)
l) lstotne warunki zam6wienia oke(lone sq w SIWZ oraz we wzorze umowy w sprawie zam6wienia.

2) SIWZ, wz6r umowy oraz linki do skan6w projekt6w budowlanych s4 opublikowane na stronie

intemetowej rryww.simeoolska.pl oraz dostgpne w siedzibie Zamawiajqcego.

6. Wadium
I ) Wykonawca prrystgpuj4cy do postgpowania o udzielenie zam6wienia obowi4zany jest wnie56 wadium

w wysoko6ci 35 000 PLN (slownie: trzydzieSci pi96 tysigcy) wjednej z nastgpuj4cych form:

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

S.A. nr 72 1500 1618 1216 1004 0605 0000 - w lrtule przelewu naleZy wpisa6 ,,Wadium w
postgpowaniu nr 21 17 06".

b) w formie gwarancj i bankowej,
c) w formie gwarancji ubezpieczen iowej.

2) Nie dopuszcza sig innych form wnoszenia wadium.

7. Krlteria oceny ofert
Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyl4cmie na podstawie zaoferowanej ceny

calkowitej.

8. Forma, termin i miejsce skladania ofert oraz wyboru
l) Oferty nale2y skladad w formie pisemnej osobi6cie lub drog4 pocztow4 do siedziby Zamawiaj4cego

w terminie do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 1200.

2) Oferta powinna by6 zawafia w zamknigtej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz

adnotacjq ,,Oferta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2l 1706".

3) Oferta powinna byd sporzqdzona wjgzyku polskim.
4) Oferta powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacj i Wykonawcy (w przypadku

podpisania oferty przez pelnomocnik6w Wykonawca powinien przedstawii dokument
pelnomocnictwa).

5) Otwarcie ofert nast4pi 26 lutego 2019 r. o godz. 1230.

9. Warunki udzialu w postgpowaniu
1) Og6lne warunki udzialu w postgpowaniu okre5lone s4 w $ I I Procedury.

2) Szczeg6lowe warunki udzialu w postgpowaniu zostaly oke6lone w SIWZ.
3) O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

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

10. Osoby upowainione do udzielania informacji i wyja6nief
Informacji iwyjaSnieri zwi4zanych z niniejszym postgpowaniem w formie telefonicznej oraz

elektronicmej (spos6b porozumiewania sig z Zamawiajqcym) udzielaj4:

1) w sprawach technicznych:

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

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reglonatne€o

SIME Polgka Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel : +48 22 10 25 3oo, fax: +48 22 10 25 301,
nfo@simepolska.pl, NlPr 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m st. Warszawy XIV \ rrdzial Gospodarczy Krajowego Rejeslr! SAdowego

pod numerem KRS: OOO019?"491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, www.SimGpolska.pl
e-mail i

I #if,...*r..-",.
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godz. 9m-17m,

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- l7m

I l. Inne istotne postanowienia
l. Zamawiaj4cy zastrzega, i2 mo2e uniewa2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia bez podania

pfzycryl.
2. Warunki przetargu mog4 ulec zmianie do dnia, w kt6rym uplyrva termin skladania ofert.
3. Zamawiaj4cy informuje, 2e wz6r umo*y wraz z zalqcmikami w sprawie zam6wienia nie podlega

negocjacji, zaS sprzeczno66 oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawg odrzucenia oferty.
ZloLenie przezWykonawcg oferty ozrec,q prryjgcie warunk6w wykonania zam6wienia bez zastrzeflei

Sochaczew, I I lutego 2019 r
(mie.j scowo66, data, podpis)

Niniejsze ogloszenie zostaje umieszczone na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego, opublikowane na stronie

intemetowej www.simepolska.ol oraz w Bazie KonkurencyjnoSci Funduszy Europejskich na stronie intemetowej:
hr sJ lbaza i.funduszeeu skie ov w dniu I I lutego 2019 r.

q

I I lutego 2
(data, podpis)

r., /

SIME Polska Sp. z o,o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel : +48 22 10 25 3oo,fax 4a 2210 25 3o1.

@simepolska pl, NIP 526-24-99-,140, Sqd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV \ Jydzial Gospodarczy Krajowego Reiestru Sqdowego
pcd numerem KRS: 0000193491, Kapital zaktadowy: 23 000 000 PLN, www,simspolaka,pl

e-marl
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Lista zmian w tre5ci ogloszenia o przetargu lub SIWZ:

Lp. Data

Dokument o
zmienionej tre5ci

Opis zmiany

Ogloszenie
o

przetargu
SIWZ

e-mailrn
SIME Pof3ka 9e. z o.o. ut I Maja 18, s6-5oo Sochaczew, tet +4a 22 fi 25 3oo, tax. +4a 22 10 25 301,
meporska.pr. NrP: 526_24-99-440, Sed Reronowydra m.sl warszawy xrv vltdziar cospodarczy Krajowego Rejestru sEdowego

pod numerem KRS: 0000193491 Kap[al zaktadowy 23 OOO OoO pLN, ww.rlmep6trti.pt '

Podpis


