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Prace utrzymaniowe na ciekach na
terenie działania NW Zgorzelec oraz
NW Lubsko

Przetarg nieograniczony

Część III Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000
÷ 5+700 gmina Przewóz
Przejdź do postępowania głównego

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.+48 75 64 08 152

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11918,Prace-utrzymaniowe-na-ciekach-na-terenie-dzialania-NW-Zgorzelec-oraz-NW-Lubsko.html


0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WR.ROZ.2810.21.2022

Numer części
WR.ROZ.2810.21.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
12.04.2022 09:00

Termin składania ofert
12.05.2022 09:00

Termin otwarcia ofert
12.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:

Kanał Białków - konserwacja cieku  w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko2.

Kanał Dobrzyński - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+9983.

Rzeka Świerczynka -  konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina4.
Przewóz

Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+4805.

Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+0006.

Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+8007.

Rzeka Lubsza -  konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty8.
utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie



Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec9.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej- wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie – prace konserwacyjne na
ciekach  :

dla  części  1  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się1.
sumują)

dla  części  2  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się2.
sumują)

dla  części  3  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się3.
sumują)

dla  części  4  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się4.
sumują)

dla  części  5  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się5.
sumują)

dla  części  6  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się6.
sumują)

dla  części  7  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się7.
sumują)

dla  części  8  o  łącznej  długości  minimum  10  km  (usługi  się8.
sumują)

Warunki realizacji umowy
Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8
do SWZ.

Branże CPV

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami



Pliki do pobrania
SWZ pdf, 294.01 KB

Zał. nr1 Formularz ofertowy zip, 306.97 KB

Zał. nr 2 docx, 47.6 KB

Zal__nr_3-7_-_Oswiadczenia_i_wykazy docx, 40.9 KB

Załącznik nr 9 opis przedmiotu zamówienia zip, 4.09 MB

Załącznik nr 10 przedmiary robót zip, 326.81 KB

Zal__nr_11_-_Instrukcja_wypelniania_JEDZ pdf, 1.69 MB

Zał. nr 8 Projektowane postanowienia umowy pdf, 835.26 KB

ogłoszenie pdf, 204.38 KB
Dodano po publikacji w dniu 12.04.2022 09:08:12

Zawiadomienie o zmianie SWZ- 1 pdf, 101.42 KB
Dodano po publikacji w dniu 29.04.2022 14:07:00

Informacja z otwarcia ofert pdf, 220.11 KB
Dodano po publikacji w dniu 12.05.2022 14:02:17

Informacja o uniewważnieniu postępowania w części I części IV pdf, 107.28 KB
Dodano po publikacji w dniu 23.05.2022 12:46:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 204.04 KB
Dodano po publikacji w dniu 01.06.2022 10:08:46

20221129143655 pdf, 501.24 KB
Dodano po publikacji w dniu 29.11.2022 13:35:17

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
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Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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