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Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 Zamieszczanie obowiązkowe 
 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 
OGLOSZENIE DOTYCZY  
Zamówienia publicznego                                Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)           0 
Zawarcia umowy ramowej         

  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie 
zp@rewal.pl 

  

Adres pocztowy:    

Miejscowość:  Pobierowo Kod pocztowy: 72-346 Województwo: zachodnio-
pomorskie 

Tel.: 091 3862624 w. 23 Faks: 091 3862624  

Ogólny adres internetowy zamawiającego (jeŜeli dotyczy):  www.rewal.pl 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli dotyczy): 

  

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 Administracja rządowa centralna  Administracja 
rządowa terenowa  

 Administracja samorządowa  
 Podmiot prawa publicznego 

0 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 
trybunał 
 

0 Uczelnia publiczna 
0 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
0 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Inne (proszę określić):  

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.l.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierŜawienie na 
okres do 31.10.2009 r. zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa ciekłego tlenu przez okres do 
31.10.2009 r.. 

  

II.1.2) Rodzaj zamówienia    
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Roboty budowlane    
przysługuje odwołanie             
nie przysługuje odwołanie       
 

Dostawy    Usługi    

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy oraz wydzierŜawienie na 
okres do 31.10.2009 r.  zbiornika magazynowego na tlen o poj. brutto 26 m3 oraz sukcesywna dostawa, przez okres 
do 31.10.2009 r. ciekłego tlenu w ilości około 250 ton rocznie loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie. 

  

II.  1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)   

 
Słownik główny 

 

Główny przedmiot 
40200000-4 

 

Dodatkowe przedmioty 
 

 

II. 1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej          
 

tak 
   

 ilość części:  ___ * 

nie  

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej      tak  nie  

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

 
Okres w miesiącach:    lub    dniach:    (od udzielenia zmówienia): 
lub data rozpoczęcia    (dd/mm/rrrr) 

lub zakończenia 31/10/2009 (dd/mm/rrrr) 
 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy) 
 
Nie dotyczy  

*w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części moŜna wypełnić załącznik I 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  
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Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Sytuacja podmiotowa wykonawcy 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

2. Oświadczenie z art. 22 i 24 Ustawy prawo zamówień publicznych 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia    

Przetarg nieograniczony  Negocjacje z ogłoszeniem  

Przetarg ograniczony  Dialog konkurencyjny  

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)- 
 
Liczba wykonawców   

   

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert   

NajniŜsza cena 
lub 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

 
 

 

 

 
1. 

Kryteria 
Cena (koszt) 

Znaczenie 
100 % 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                                                           tak     adres strony, na 
której będzie prowadzona:                           nie  
 

IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli 
dotyczy): www.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
Urząd Gminy w Rewalu 
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Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeŜeli 
dotyczy): 
- 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
- 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
 
Data 07/05/2008 (dd/mm/rrrr)                                Godzina: 10:00 
Miejsce: siedzibie Zamawiającego pokój nr 109 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą 
 
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej 
(jeŜeli dotyczy) 
 
 
 

 


