OGŁOSZENIE o ZAMÓwrnNru
Nr DOP

I.

1361,,0612019

ZAMAWIAJĄCY

GMINA RAWICZ ZAKł,AD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Winiary 4b
63-900 Rawicz

Woj. Wielkopolskie
Tel. (065) 546,27,62, fax (065) 546-27,17

zawiadamia

zamówieniu na

o

:

wspólnot
,oN& dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych w budynkach
ńieszkaniowych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
wrazzodcrytem radiowym wodomierzy nL okres 5 lat"

Uprawnieni

do

kontaktów

z

wykonawcami

w

zakresie procedury

i

przedmiotu

zamówienia:
- tel. (065) 546-18-81

Kunicka
- Daniel Bela
- Agata

tel. (065) 546-26-35
- tel. (065) 546 26,35
-

Rafał Nawrot

_

il.

TRYB ZAMÓWIENIA

ilI.

WARUNKI UZYSKANIA SIWZ

postępowanie o udzielenię zamówienia prowadzonejest w trybie ptzetargu na Podstawie
grudnia 2016t,
zarząbzenia Dyrektor a Zal<ł.adu Usług Kbmunalnych nr 1 8l20t6 z dnia 30
których
w spiawie zasadformy i trybu udzielónia zamówień publicznych w ZUK Rawicz,
wartośćnie przekracza równowartości 30,000 euro,

osobiŚcie lub
Specyfikacja istotnych waruŃów zamówięnia dostępna w kwocie 0,00 PLN
w siedzibie
za zaliczenięm pocztowym oraz dalszę informacje można uzyskaćdnia
składania
Zarnawiają..go pi"y U. Ńiniary 4b w Rawiczu w godz. 08:00-14:00 do
ofęrt,

_
Adręs strony intęrnetowej, na której zarrięszęzona jest SIWZ www.zukrawicz,pl

Iv.

v.

VI.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Pr;.a*iJ.ń zamówienia jest dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych w
budynkach mieszkaniowych administrowanychptzezZal<ładUsług
Rawiczu wody w ilości774
szt. o następujących parametrach:

_ elektroniczny wodómiórz

Komunalnych w

radiowy/bez nakładki/ wyposażony w wielofuŃcYjnY

ęlektroniczny wyświetlacz
- jednostrumieniowy, suchobiezny o średnicy Yz cala
- korpus mosięzny
- przepływ nominalny I,6 m3lh

- klasa dokładnościwg, MID minimum R5O-V, R8O-H
- komunikacja radiowa dwukierunkowaz możliwościąodczytu w dowolnej
- pamięó co najmniej 12 miesięcznych historycznychodczytów
- rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
- rejestracja i pomiar azasu oddziałowywania magnesem
- atest higieniczny
- certyfikat badania typu MID
- gwarancja 5 lat

chwili

TERMIN WYKONANIA: do dnia 20.t2.2019r.

Vn.

OPIS WARUNKÓW UUZrAŁU W POSTĘPOWANIU

V[I.

INFORMACJA NA TEMET WADIUM

Warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w SIWZ

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

VIII. KRYTERIA OCENY I ICH

IX.

ZNACZENIE:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA

I

najniższa cena

OTWARCIA OFERT:

Oferty należy ńożyć do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 08:00 w sekretariacie Zal<ładu
Usług Komunalnych
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Rawicz ul. Winiary 4b w dniu 23 sierpnia
20I9r, o godz. 08:30.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożonąofertą ptzęz 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert,

WYWIESZONO-2O
ZDJĘTO.

1

9_08_

1

4

?,*(podpis)

Podmiot zgłaszający:
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
ul. Winiary 4b, 63_900 Rawicz
tel. (065) 546-27-62

REGoN 4l0035700
NIP ó99-000-63-57

Wprowadził dane : Agata Kunicka
Data Utworzenia: 20l9-08-14

7

