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Montaż zamknięcia śluzy wałowej w
km 90+236 na odcinku Wilczogęby-
Wywłoka II - wał wsteczny

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski

tel.(25) 781 28 58

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
LU.ZPU.2.2811.5.2021.AK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
17.06.2021 15:00

Termin złożenia oferty
30.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Montaż zamknięcia śluzy
wałowej w km 90+236 na odcinku Wilczogęby-Wywłoka II - wał wsteczny”.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż jednego kompletu zamknięcia śluzy
wałowej z mechanizmem ślimakowo-śrubowym wraz z robotami przygotowawczymi i
towarzyszącymi.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze
robót oraz wyciągu z projektu technicznego „Obwałowanie rzeki Bug na odc. Wilczogęby-
Wywłoka II” – rysunkach zamknięcia głębinowego.

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w projekci umowy
stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pytania i odpowiedzi



Data

Opublikowane przez

Treść

18.06.2021 09:01:40

Andrzej Kryński

Witam.

Proszę o dołączenie do dokumentacji informacji o dokładnej lokalizacji śluzy wałowej (np. "pinezka z
GoogeMaps lub współrzędne geograficzne)

Współrzędne śluzy wałowej: 52.60569353855239, 21.6613356175434

Pliki do pobrania
Zapytanie_ofertowe pdf, 1.24 MB

zał. nr 1_przedmiar_robót pdf, 401.24 KB

Zał. nr 2_Formularz ofertowy doc, 54.5 KB

Zał. nr 3_Projekt umowy doc, 154 KB

Zał. nr 4 - cz. rysunkowa zip, 41.35 MB

zmiana_zapytania_ofertowego pdf, 181.04 KB
Dodano po publikacji w dniu 29.06.2021 08:06:42

Unieważnienie postępowania pdf, 277.2 KB
Dodano po publikacji w dniu 06.07.2021 14:02:01

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

28.06.2021 09:56:47

Andrzej Kryński

Zmiana terminu składania ofert w zwiazku z pytaniem Wykonawcy i koniecznością udzielenia
odpowiedzi.

06.07.2021 14:02:01

Andrzej Kryński

Unieważnienie postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34288,Zapytanieofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34288,Zapytanieofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33969,zal-nr-1przedmiarrobot.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33969,zal-nr-1przedmiarrobot.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33967,Zal-nr-2Formularz-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33967,Zal-nr-2Formularz-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33968,Zal-nr-3Projekt-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/33968,Zal-nr-3Projekt-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34258,Zal-nr-4-cz-rysunkowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34258,Zal-nr-4-cz-rysunkowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35379,zmianazapytaniaofertowego.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/35379,zmianazapytaniaofertowego.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36516,Uniewaznienie-postepowania.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/36516,Uniewaznienie-postepowania.html


Informacja

Postępowanie unieważnione

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 z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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