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Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem
i ustawieniem we wskazanym
miejscu przez Zamawiającego trzech
kontenerów socjalno-biurowych na
potrzeby Obiektu Hydrotechnicznego
w Siemianówce

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Pułkowa 11
15-143 Białystok

tel.+48857330320

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
BI.ROZ.2810.66.2022.KD

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
26.08.2022 15:00

Termin składania ofert
12.09.2022 11:00

Termin otwarcia ofert
12.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i ustawieniem
we wskazanym miejscu przez Zamawiającego trzech kontenerów socjalno-
biurowych na potrzeby Obiektu Hydrotechnicznego w Siemianówce.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest



krótszy – to w tym okresie, co najmniej dostawę jednego kontenera socjalno-
biurowego o wartości nie mniejszej niż  35 000 zł brutto
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków
dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp,– komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem:
https://www.przetargi.wody.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się
pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni
link:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawco
w-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w
zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został
opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”),
Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do
komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania
korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc.,
.docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl wskazany w
ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji
zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z
Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

Branże CPV
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Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

29.08.2022 16:05:01

Kamil Dzieniszewski

Gdzie na stronie znajduje się OPZ?

Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej niniejszego postępowania.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 146.1 KB

SWZ pdf, 500.32 KB

załącznik nr 1 do SWZ docx, 48.85 KB

załącznik nr 2, 2a do SWZ docx, 38.62 KB

załącznik nr 3 do SWZ docx, 34.5 KB

załącznik nr 4 do SWZ pdf, 222.36 KB

załącznik nr 5 do SWZ docx, 35.92 KB

załącznik nr 6 do SWZ docx, 37.16 KB

załącznik nr 7 do SWZ pdf, 120.91 KB

Załącznik nr 8, 8a do SWZ docx, 37.12 KB

Wyjaśnienia_SWZ pdf, 383.22 KB
Dodano po publikacji w dniu 02.09.2022 10:45:02

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf, 412.07 KB
Dodano po publikacji w dniu 12.09.2022 11:31:05

informacja z otwarcia ofert pdf, 201.36 KB
Dodano po publikacji w dniu 12.09.2022 14:33:50

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 164.19 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.10.2022 14:28:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf, 64.31 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.10.2022 14:16:27
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

12.09.2022 11:31:38

Kamil Dzieniszewski

Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

10.10.2022 14:22:31

Kamil Dzieniszewski

Zmiana budżetu postępowania

10.10.2022 14:28:25

Kamil Dzieniszewski

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
TOMER TOMASZ RÓŻYCKI
Woźniki-Paklewy 25
09-451 Radzanowo



Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
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