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„Usługa wykonania pilnych prac
utrzymaniowych na wałach
p.powodziowych (naprawy) na
obszarze działania Zarządu Zlewni w
Stargardzie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie
Gdańska 4
73-110 Stargard

tel.91 577 09 66, wew. 4

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SZ.ZPU.2811.314.2020.ER

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
04.12.2020 14:00

Termin złożenia oferty
08.12.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pilnych prac utrzymaniowych na wałach
p.powodziowych obejmujące wykonanie następujących czynności:

usunięcie drzew powalonych, z pocięciem i złożeniem poza korpus wału

mechaniczne usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia przekopów i nor bobra,

zakup i dowóz piasku gliniastego do uzupełnienia ubytków w skarpach i korpusie
wału,

roboty ziemne, wbudowanie w miejscach uszkodzeń ziemi i piasku z plantowaniem
oraz z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi,

umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną,

wykonanie materacy gabionowych z wypełnieniem kamieniem hydrotechnicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Przedmiary stanowiące załączniki
do Zapytania ofertowego.

 



Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami umowy - załącznik nr 3.

Informacje dodatkowe
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej,
za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem
https://przetargi.wody.gov.pl.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 23 grudnia 2020 r.

Branże CPV
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

09.12.2020 08:56:59

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

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil
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Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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