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

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

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

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



tel.697100692

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2810.36.2022.MPS

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.05.2022 09:00

Termin składania ofert
06.06.2022 09:00

Termin otwarcia ofert
06.06.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Jamki w km 0+000-1+800 w m.
Sosnowiec i w km 1+800-2+030 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

 

Część 2 – Wykonanie robót utrzymaniowych: rz. Biała w km 5+100-5+500 w m.
Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski,
gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

 



Część  3  –  Wykonanie  robót  utrzymaniowych:  c.  Sztolnia  Ponikowska  w  km
0+000-1+500 w m. Laski, Kolonia, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

 

Część  4  –  Wykonanie  robót  utrzymaniowych:  c.  Warwas  (Sztolnia)  w  km
5+500-6+750 w m. Bukowno, gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część  5  –  Wykonanie  robót  utrzymaniowych:  c.  Baba  w  km  4+760-7+650  i
8+930-9+100 w m. Olkusz, gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część  6  –  Wykonanie  robót  utrzymaniowych:  c.  Witeradówka  (Miła)  w  km
0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów, gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część  7  –  Wykonanie  robót  utrzymaniowych:  c.  Centara  w km 0+000-1+500,
2+580-4+420  w  m.  Wolbrom,  Lgota  Wolbromska,  Zabagnie,  Łobzów,  gm.
Wolbrom,  pow.  olkuski,  woj.  małopolskie

 

Część 8 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Sucha w km 0+000-10+000 w
gminie Wolbrom, Trzyciąż, pow. olkuski, woj. małopolskie

 

Część 9 – Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Rakówka w km 0+000-2+930 w m.
Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

 

Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na  wybrane  lub  wszystkie  części
zamówienia.

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

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

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



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

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 228.24 KB

SWZ pdf, 826.61 KB

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 477.1 KB

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza oferty docx, 36.35 KB

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx, 19.87 KB

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej docx, 18.6 KB

Załącznik Nr 5 - Wykaz robót doc, 73 KB

Załącznik nr 6 - Wzór umowy pdf, 1008.55 KB

Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc, 79.5 KB

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełanianiu warunków udziału w
postępowaniu doc, 75.5 KB

Załącznik nr 9 - Przemiary robót zip, 485.59 KB

Załącznik nr 10 - Mapy orientacyjne zip, 1.13 MB

Załacznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie docx, 19.76 KB

Informacja z otwarcia ofert pdf, 40.04 KB
Dodano po publikacji w dniu 06.06.2022 09:37:34

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 2.49 MB
Dodano po publikacji w dniu 10.06.2022 13:19:45

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria
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Akcja

1

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Jamki w km 0+000-1+800 w m. Sosnowiec i w km
1+800-2+030 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

2

Wykonanie robót utrzymaniowych: rz. Biała w km 5+100-5+500 w m. Błędów, gm. Dąbrowa
Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj.
małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

3

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Sztolnia Ponikowska w km 0+000-1+500 w m. Laski,
Kolonia, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

4

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Warwas (Sztolnia) w km 5+500-6+750 w m. Bukowno,
gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

5

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12317,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Jamki-w-km-0000-1800-w-m-Sosnowiec-i-w-km-1800-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12318,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-rz-Biala-w-km-5100-5500-w-m-Bledow-gm-Dabrowa-Gor.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12319,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Sztolnia-Ponikowska-w-km-0000-1500-w-m-Laski-Ko.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12320,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Warwas-Sztolnia-w-km-5500-6750-w-m-Bukowno-gm-B.html


Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Baba w km 4+760-7+650 i 8+930-9+100 w m. Olkusz,
gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

6

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Witeradówka (Miła) w km 0+250-3+470 w m. Olkusz,
Witeradów, gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

7

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Centara w km 0+000-1+500, 2+580-4+420 w m.
Wolbrom, Lgota Wolbromska, Zabagnie, Łobzów, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj.
małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

8

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Sucha w km 0+000-10+000 w gminie Wolbrom,
Trzyciąż, pow. olkuski, woj. małopolskie

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

9

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Rakówka w km 0+000-2+930 w m. Dąbrowa Górnicza,
woj. śląskie

Roboty budowlane

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12321,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Baba-w-km-4760-7650-i-8930-9100-w-m-Olkusz-gm-O.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12322,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Witeradowka-Mila-w-km-0250-3470-w-m-Olkusz-Wite.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12323,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Centara-w-km-0000-1500-2580-4420-w-m-Wolbrom-Lg.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12324,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-c-Sucha-w-km-0000-10000-w-gminie-Wolbrom-Trzyciaz.html


Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

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 zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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