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Wykonanie robót utrzymaniowych w
korytach cieków na terenie działania
Zarządu Zlewni w Katowicach -
obszar działania Nadzoru Wodnego
w Bielsku-Białej

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

tel.697100692

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy



Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.13.2022.MPS

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
05.05.2022 13:00

Termin składania ofert
20.05.2022 09:00

Termin otwarcia ofert
20.05.2022 09:30

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia   jest  wykonanie  zadania  pn.  „Wykonanie  robót
utrzymaniowych  w  korytach  cieków  na  terenie  działania  Zarządu  Zlewni  w
Katowicach - obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej”

 

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 –  Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Kamienny w km
0+200 - 0+350 na dł.0,150 km w m. Jaworze, gm. Jaworze (rozmiar rzeczowy:
0,150 km)

 

Zakres robót obejmuje:

·         Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do koryta z płyt drogowych,

·         Pełnienie nadzoru ornitologicznego przy wycince drzew



·         Wycinkę drzew i zakrzaczeń z transportem drewna na plac składowy

·         Roboty ziemne

·         Wzmocnienie podłoża geowłókniną

·         naprawę opasek z narzutu kamiennego licowanego, klinowanego mechanicznie

·         naprawę umocnień siatkowo-kamiennych,

·         lokalne uzupełnienie umocnień dna w formie narzutu kamiennego luzem,

·         palisadę z pali drewnianych.                 

·          Uporządkowanie terenu po robotach, plantowanie

 

Część 2 -  Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Wilkówka w km
0+570-2+220 odcinkowo na łącznej dł. ok. 500 m w m. Wilkowice, gm. Wilkowice
(rozmiar rzeczowy: 0,500 km)

 

    Zakres robót obejmuje:

·         Pełnienie nadzoru ornitologicznego przy wycince drzew

·         Wycinkę drzew i zakrzaczeń, pielęgnację drzew

·         Roboty ziemne

·         Likwidację  wyboi dennych na wypadach stopni drewnianych

·         Uzupełnienie opasek z narzutu kamiennego licowanego, klinowanego mechanicznie

·         Wymianę bali drewnianych w stopniach i belek w murze oporowym

·         Wzmocnienie podłoża geowłókniną

·         Lokalne uzupełnienie ubytków betonu w opaskach na stopniach

·         Zabicie palisady z pali drewnianych

·         Uporządkowanie terenu po robotach, plantowanie i obsiew skarp

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.



 

 Szczegółowy zakres określają przedmiary robót - Załącznik nr 10 do SWZ, opisy
przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Warunki realizacji umowy
Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do
postępowania.

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 - Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zip, 280.71 KB

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza oferty docx, 32.67 KB

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx, 19.67 KB

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej docx, 18.71 KB

Załącznik Nr 5 - Wykaz robót doc, 73 KB

Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc, 73 KB

Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf, 1.12 MB

Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc, 79 KB
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67941,Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67941,Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67970,Zalacznik-Nr-5-Wykaz-robot.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67970,Zalacznik-Nr-5-Wykaz-robot.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67972,Zalacznik-nr-6-Wykaz-osob.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/67972,Zalacznik-nr-6-Wykaz-osob.html
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Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełanianiu warunków udziału w
postępowaniu doc, 75.5 KB

Załącznik Nr 10 - Przedmiary robót zip, 649.68 KB

Załącznik nr 11 - Mapy orientacyjne zip, 1.07 MB

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pdf, 1.95 MB

Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie docx, 19.75 KB

SWZ pdf, 782.24 KB

Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 147.28 KB

Informacja z otwarcia ofert pdf, 69.62 KB
Dodano po publikacji w dniu 20.05.2022 09:46:33

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf, 163.38 KB
Dodano po publikacji w dniu 09.06.2022 13:25:28

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

1

Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Kamienny w km 0+200 - 0+350 na
dł.0,150 km w m. Jaworze, gm. Jaworze (rozmiar rzeczowy: 0,150 km)

Roboty budowlane

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

2

Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Wilkówka w km 0+570-2+220 odcinkowo
na łącznej dł. ok. 500 m w m. Wilkowice, gm. Wilkowice (rozmiar rzeczowy: 0,500 km)

Roboty budowlane

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

Pokaż
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Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.

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
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
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	login: 
	pass: 
	zapamietaj: Off
	Submit: 


