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Dostawa fabrycznie nowych
samochodów osobowych typu SUV
na potrzeby realizacji Projektów

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

tel.+48327774950

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.55.2021.AR

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.06.2021 15:00

Termin składania ofert
28.06.2021 13:00

Termin otwarcia ofert
28.06.2021 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
typu SUV

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części tj.

  Część nr 1 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV naa.
potrzeby realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu
wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”

 Część nr 2 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV nab.
potrzeby realizacji Projektu pn.:   „Modernizacja   śluzy oraz sterowni na stopniu
wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne oraz wymagania
formalne dotyczące dostawy zostały określone w  Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Opis
przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 3 do SWZ tj. Wzór umowy 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub wszystkie części zamówienia. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę oferty na



każdą część zamówienia oddzielnie na formularzach zgodnych z SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w formie katalogów
elektronicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

UWAGA

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie  art.
310 pkt 1) Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (dla
dostaw lub usług) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę fabrycznie
nowego samochodu osobowego o wartości min. 50 000,00 zł brutto. Warunek jest
okreslony dla kazdej z części odrębnie

Warunki realizacji umowy
1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 73 do
SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty.
Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów
ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 8 Wzoru



umowy.

Branże CPV

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (16.06.2021 r.) pdf, 143.55 KB

SWZ (16.06.2021) pdf, 1.05 MB

Zal. nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia docx, 53.8 KB

Zal. nr 2 do SWZ_Formularz oferty_czesc nr 1 doc, 128.5 KB

Zal. nr 2 do SWZ_Formularz oferty_czesc nr 2 doc, 128.5 KB

Zal. nr 3 do SWZ_Wzor umowy pdf, 249.97 KB

Zal. nr 4 do SWZ_Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunkow docx, 44.07
KB

Zal. nr 5 do SWZ_Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniami_wstepnymi docx, 43.03 KB

Zal. nr 6 do SWZ_Oswiadczenie o przynaleznosci- braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej docx,
41.63 KB

Zal. nr 7 do SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacj_z_oswiadczenia_z_art.125ust.1_Pzp docx, 41.28 KB

Zal. nr 8 do SWZ_Wykaz dostaw docx, 42.82 KB

Zal. nr 9 do SWZ_Oswiadczenie o tajemnicy przedsiebiorstwa docx, 40.6 KB

Odpowiedzi na pytania. Wyjasnienie treści SWZ (23.06.2021) pdf, 92.39 KB
Dodano po publikacji w dniu 23.06.2021 12:56:03

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza pdf, 86.75 KB
Dodano po publikacji w dniu 25.06.2021 13:58:15

Informacja z otwarcia ofert 28.06.2021 pdf, 93.06 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 15:54:57

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (28.06.2021) pdf, 91.74 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 15:55:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.07.2021) pdf, 107.22 KB
Dodano po publikacji w dniu 06.07.2021 13:39:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania (08.07.2020) pdf, 82.76 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.07.2021 14:05:22

Komunikaty zamawiającego
Data

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34191,Ogloszenie-o-zamowieniu-16062021-r.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34191,Ogloszenie-o-zamowieniu-16062021-r.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34192,SWZ-16062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34192,SWZ-16062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34193,Zal-nr-1-do-SWZOpis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34193,Zal-nr-1-do-SWZOpis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34194,Zal-nr-2-do-SWZFormularz-ofertyczesc-nr-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34194,Zal-nr-2-do-SWZFormularz-ofertyczesc-nr-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34195,Zal-nr-2-do-SWZFormularz-ofertyczesc-nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34195,Zal-nr-2-do-SWZFormularz-ofertyczesc-nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34196,Zal-nr-3-do-SWZWzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34196,Zal-nr-3-do-SWZWzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34197,Zal-nr-4-do-SWZOswiadczenie-Wykonawcy-o-niepodleganiu-wykluczeniu-i-spelnianiu-w.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34197,Zal-nr-4-do-SWZOswiadczenie-Wykonawcy-o-niepodleganiu-wykluczeniu-i-spelnianiu-w.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34197,Zal-nr-4-do-SWZOswiadczenie-Wykonawcy-o-niepodleganiu-wykluczeniu-i-spelnianiu-w.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34198,Zal-nr-5-do-SWZWzorzobowiazaniapodmiotutrzeciegowrazzoswiadczeniamiwstepnymi.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34198,Zal-nr-5-do-SWZWzorzobowiazaniapodmiotutrzeciegowrazzoswiadczeniamiwstepnymi.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34199,Zal-nr-6-do-SWZOswiadczenie-o-przynaleznosci-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-g.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34199,Zal-nr-6-do-SWZOswiadczenie-o-przynaleznosci-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-g.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34199,Zal-nr-6-do-SWZOswiadczenie-o-przynaleznosci-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-g.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34200,Zal-nr-7-do-SWZOswiadczenieoaktualnosciinformacjzoswiadczeniazart125ust1Pzp.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34200,Zal-nr-7-do-SWZOswiadczenieoaktualnosciinformacjzoswiadczeniazart125ust1Pzp.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34201,Zal-nr-8-do-SWZWykaz-dostaw.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34201,Zal-nr-8-do-SWZWykaz-dostaw.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34202,Zal-nr-9-do-SWZOswiadczenie-o-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34202,Zal-nr-9-do-SWZOswiadczenie-o-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34808,Odpowiedzi-na-pytania-Wyjasnienie-tresci-SWZ-23062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34808,Odpowiedzi-na-pytania-Wyjasnienie-tresci-SWZ-23062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35185,Informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35185,Informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35374,Informacja-z-otwarcia-ofert-28062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35374,Informacja-z-otwarcia-ofert-28062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35375,Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert-28062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35375,Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert-28062021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36511,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-06072021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36511,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-06072021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36881,Ogloszenie-o-wyniku-postepowania-08072020.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36881,Ogloszenie-o-wyniku-postepowania-08072020.html
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Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

GL.ROZ.2810.55.2021.AR

Część nr 1 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby
realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice
wraz z przebudową awanportów”

Dostawa

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

GL.ROZ.2810.55.2021.AR

Część nr 2 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby
realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice
wraz z przebudową awanportów”

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7202,Czesc-nr-1-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-typu-SUV-na-potrzeby-re.html


Dostawa

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

Postępowanie zakończone

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/postepowania-przetargow/r7203,Czesc-nr-2-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-typu-SUV-na-potrzeby-re.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/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
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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