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"Usługa wykonania pilnych prac
utrzymaniowych na rzece Krzekna i
Kanale Babińskim na obszarze
działania Zarządu Zlewni w
Stargardzie"

Zapytanie ofertowe

obiekt nr 2 „Kanał Babiński – pilne prace utrzymaniowe w km
0+000 - 6+230”
Przejdź do postępowania głównego

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie
Gdańska 4

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3514,quotUsluga-wykonania-pilnych-prac-utrzymaniowych-na-rzece-Krzekna-i-Kanale-Babin.html


73-110 Stargard

tel.91 577 09 66, wew. 4

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SZ.ZPU.2811.288.2020

Numer części
2

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
09.11.2020 14:00

Termin złożenia oferty
13.11.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym
stanie technicznym cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód.

Obiekt nr 1 (rzeka Krzekna):

ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,a.

hakowanie roślinności z dna cieku,b.

wycinka roślinności z dna,c.

mechaniczne odmulenie z rozplantowaniem,d.



usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń z koryta cieku,e.

nadzór przyrodniczy.f.

Obiekt nr 2 (Kanał Babiński):

ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,a.

hakowanie roślinności z dna cieku,b.

mechaniczne odmulenie z rozplantowaniem,c.

oczyszczenie przepustów,d.

usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń z koryta cieku,e.

nadzór przyrodniczy.f.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Przedmiary załączone do
niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia - do dnia 21 grudnia 2020 r.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Branże CPV

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe rz. Krzekna, K, Babiński pdf, 1.26 MB

Formularz ofertowy_rz.Krzekna i K.Babiński docx, 25.36 KB

Projekt umowy_ rz.Krzekna, K. Babiński doc, 119 KB

1. Przedmiar_rz. Krzekna pdf, 776.64 KB

1. Mapa poglądowa rzeka Krzekna (1) pdf, 4.22 MB

1. mapa poglądowa rz. Krzekna (2) docx, 711.89 KB

1. OPZ rzeka Krzekna docx, 24.38 KB

2. Przedmiar_K.Babiński pdf, 501.56 KB

2. mapa poglądowa K. Babiński (1) docx, 1001.63 KB

2. mapa poglądowa K. Babiński (2) docx, 766.37 KB
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2. OPZ Kanał Babiński docx, 23.72 KB

informacja z otwarcia_rz. Krzekna, K.Babiński pdf, 886.04 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 12:19:05

zawiadomienie o wyniku_rz. Krzekna, K.Babiński pdf, 956.01 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 12:17:17

informacja o wyborze_rz. Krzekna, K.Babiński pdf, 381.82 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 12:21:41

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

13.11.2020 15:45:20

Mirosława Waszkiewicz

Zakończone postępowanie

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
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 Zapamiętaj mnie
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aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17217,2-OPZ-Kanal-Babinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17217,2-OPZ-Kanal-Babinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18264,informacja-z-otwarciarz-Krzekna-KBabinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18264,informacja-z-otwarciarz-Krzekna-KBabinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18263,zawiadomienie-o-wynikurz-Krzekna-KBabinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18263,zawiadomienie-o-wynikurz-Krzekna-KBabinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18266,informacja-o-wyborzerz-Krzekna-KBabinski.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/18266,informacja-o-wyborzerz-Krzekna-KBabinski.html
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


Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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