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Zwiększenie retencji jeziora
Dzierzgoń

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Tczewie
30 Stycznia 50
83-110 Tczew

tel.(58) 531 36 47 wew.132

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Numer postępowania
GD.ROZ.2811.147.2021.ZZ.4

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
14.06.2021 13:00

Termin złożenia oferty
22.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Jaz Gonty w km 77+969  rzeki  Liwa  gm. Prabuty, pow. kwidzyński, woj. Pomorskie jest
budowlą hydrotechniczną żelbetową dwuprzęsłową o szerokości przęsła  2m  z filarem
jazowym  pomiędzy przęsłami. Długość jazu wynosi 15,1 m. Zakres robót obejmuje:
naprawa zniszczonej dylatacji pionowej; demontaż  zniszczonej  i montaż nowej laty
wodowskazowej; naprawa ubezpieczenia betonowego na dolnym stanowisku jazu;
wywiezienie gruzu; przywrócenie sprawności mechanizmu wyciągowego zasuw;
 wypełnienie ubytków  konstrukcji  żelbetowej jazu; naprawa uszkodzonego ogrodzenia;
malowanie furtki; czyszczenie  powierzchni żelbetowych; zabezpieczenie elementów
żelbetowych jazu farbą ochronną.

Informacje dodatkowe
Szczegóły określone zostały w załączniku nr 1- opis przedmiotu zamówienia, do
niniejszego Zapytania ofertowego

Branże CPV

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45454100-5 - Odnawianie
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

28.06.2021 12:24:47

Cezary Lisiecki

GD.ROZ.2811.147.2021.ZZ.4 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: GD.ROZ.2811.147.2021.ZZ.4 -
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się
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Zarejestruj nowy profil  Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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