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Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej
stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie
Zarządu Zlewni w Opolu –
Hydrowęzeł Opole

Zapytanie ofertowe

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu
Odrowążów 2
45-089 Opole

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



tel.(77) 407-47-08

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2811.203.2022.30E

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
11.07.2022 12:00

Termin złożenia oferty
18.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5-letniej
kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych obejmującej swym zakresem
czynności kontroli rocznej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot 71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Dodatkowe przedmioty 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne
                                           71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części:

Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa
w Opolu (duża) na rzece Odrze;



Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu
(mała) na rzece Odrze;

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na
Młynówce w Opolu;

Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce
w Opolu;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 5-letniej
kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych obejmującej swym zakresem
czynności kontroli rocznej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot 71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Dodatkowe przedmioty 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne
                                           71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części:

Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa
w Opolu (duża) na rzece Odrze;

Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu
(mała) na rzece Odrze;

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na
Młynówce w Opolu;

Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce
w Opolu;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.



Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Branże CPV

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

13.07.2022 12:01:24

Janusz Sielski

1. Czy Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, wykonanie badania instalacji
elektrycznych i piorunochronnych na obiektach?
2. W związku z pyt. 1, czy należy wykonać pomiary elektryczne - lub czy Zamawiający posiada aktualne
protokoły pomiarów?
3. W związku z pyt. 1 - czy Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę osoby z
odpowiednimi uprawnieniami, do wykonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej?

Dzień Dobry
W odpowiedzi na powyższe, informuje, iż wymagane prawem badania elektryczne i odgromowe,
zostaną wykonane przez pracowników stopni wodnych, zatrudnionych przez Zarząd Zlewni w Opolu.
Pracownicy, posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Zakres pomiarów wynika z zapisów Prawa budowlanego - art. 62 ust.2, i zostanie przygotowany w



formie protokołu, jako załącznik.

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 755.84 KB

Opis przedmiotu zamówienia docx, 29.17 KB

Wzór umowy docx, 63.1 KB

Formularz ofertowy doc, 51.5 KB

Oświadczenie wykonawcy nr 1 docx, 16.17 KB

Wykaz usług docx, 18.18 KB

Kosztorys ofertowy xlsx, 12.14 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 12:33:11

Oświadczenie wykonawcy nr 2 - zał. nr 6 (wzór wykazu osób) docx, 15.75 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 12:50:43

Informacja z otwarcia ofert pdf, 1.71 MB
Dodano po publikacji w dniu 18.07.2022 12:14:09

Zawiadomienie o wyborze oferty - dt. Hydrowęzeł Opole (kontrola 5-letnia) pdf, 835.64 KB
Dodano po publikacji w dniu 04.08.2022 13:15:03

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

11.07.2022 12:35:33

Janusz Sielski

poprawka terminu złożenia oferty

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria
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Akcja

GL.ROZ.2811.203.2022.30E

Część nr 1 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza pociągowa w
Opolu (duża) na rzece Odrze

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

GL.ROZ.2811.203.2022.30E

Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza w Opolu
(mała) na rzece Odrze

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

GL.ROZ.2811.203.2022.30E

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie- śluza miejska na
Młynówce w Opolu

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

GL.ROZ.2811.203.2022.30E

Część nr 4 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu Kontrole 5 letnie - jaz na Młynówce w
Opolu

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13353,Czesc-nr-1-Wykonanie-oceny-i-kontroli-5-letniej-stanu-technicznego-budowli-hydro.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13354,Czesc-nr-2-Wykonanie-oceny-i-kontroli-5-letniej-stanu-technicznego-budowli-hydro.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13355,Czesc-nr-3-Wykonanie-oceny-i-kontroli-5-letniej-stanu-technicznego-budowli-hydro.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13356,Czesc-nr-4-Wykonanie-oceny-i-kontroli-5-letniej-stanu-technicznego-budowli-hydro.html


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

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów 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
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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