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„Roboty budowlane związane z
odmulaniem zbiorników wodnych –
Odmulenie zbiornika wodnego na
potoku Tuszymka Duża w m.
Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.+48 134463311

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.46.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
24.06.2022 08:00

Termin składania ofert
27.07.2022 09:00

Termin otwarcia ofert
27.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem    zamówienia    są   „Roboty   budowlane   związane  z  odmulaniem
zbiorników wodnych – Odmulenie zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w
m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp."

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie
 w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
 prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego
zamówienia  polegającego na wykonaniu robót hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej
niż 500 000,00 zł brutto –  kwalifikacja nastąpi na podstawie  Załącznika nr 7 i 8 do
Formularza oferty.

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki
określone  w  pkt  7.3  SWZ powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie.



Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy- zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Informacje dodatkowe
Szczegółowy   opis   przedmiotu   zamówienia   zawiera   Załącznik   Nr  1  do  SWZ
Dokumentacja techniczna.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 4 800,00 PLN ( słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 110.59 KB

Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 307.64 KB

Zał. Nr 1 do SWZ Dokumentacja techniczna zip, 2.99 MB

Zał. Nr 2 do SWZ Formularz oferty z załącznikami zip, 149.31 KB

Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy pdf, 369.48 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - OPUBLIKOWANE pdf, 38.77 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 14:08:25

2810.46.1 wyjasnienia i zmiany treści SWZ pdf, 1 MB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 14:08:25

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf, 386.98 KB
Dodano po publikacji w dniu 27.07.2022 09:21:38

Informacja z otwarcia ofert pdf, 476.81 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.07.2022 14:53:06

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf, 569.34 KB
Dodano po publikacji w dniu 19.08.2022 10:03:35

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75044,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75044,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75045,Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75045,Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75046,Zal-Nr-1-do-SWZ-Dokumentacja-techniczna.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75046,Zal-Nr-1-do-SWZ-Dokumentacja-techniczna.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75047,Zal-Nr-2-do-SWZ-Formularz-oferty-z-zalacznikami.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75047,Zal-Nr-2-do-SWZ-Formularz-oferty-z-zalacznikami.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75048,Zal-Nr-3-do-SWZ-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75048,Zal-Nr-3-do-SWZ-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77148,Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-OPUBLIKOWANE.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77148,Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-OPUBLIKOWANE.html
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77149,2810461-wyjasnienia-i-zmiany-tresci-SWZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/78618,Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/78618,Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/78844,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/78844,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/81422,Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/81422,Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html


11.07.2022 14:09:42

Łukasz Gacek

Szanowni Państwo,

Zamawiający opublikował wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ wraz z e zmianą ogłoszenia o
zamówieniu.

09.09.2022 14:10:48

Anna Grzyb

Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie unieważnione: 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/auctions/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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