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Zapewnienie zimowej ochrony
przeciwpowodziowej wód i urządzeń
wodnych administrowanych przez
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Wodnej w Rzeszowie w roku 2021” -
część 1. Zapewnienie zimowej
ochrony przeciwpowodziowej wód i
urządzeń wodnych na terenie
działania Nadzoru Wodnego w
Przeworsku
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Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.RPU.281.2.1.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.11.2020 14:00

Termin złożenia oferty
07.12.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV - 45246400-7 roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

W celu zapewnienia zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych
na terenie działania RZGW w Rzeszowie niezbędne jest zawarcie 20 porozumień
obejmujących wykonywanie robót objętym utrzymaniem dla poszczególnych
Nadzorów Wodnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie stałej
gotowości przystąpienia do wykonywania robót oraz wykonanie między innymi
robót: rozbiórka zatorów z kry lodowej, usuwanie powalonych drzew, rozkuwanie
pokrywy lodowej na wodach i urządzeniach wodnych oraz odśnieżanie dróg
dojazdowych do urządzeń wodnych.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy części 1 - Zapewnienie zimowej ochrony



przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru
Wodnego w Przeworsku.

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe- cz.1 pdf, 939.84 KB

cz 1 P 1_zal do zapytania P1 FORMULARZ OFERTY docx, 26.75 KB

Porozumienie do cz 1 P1 docx, 25.63 KB

inf o wyborze cz1 pdf, 180.3 KB
Dodano po publikacji w dniu 18.12.2020 12:50:13
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