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Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw
i klap w przęśle 4 - Zbiornik Wodny
Rzeszów

Dogrywka

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

Informacja
Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od
zamawiającego i zalogowania się.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.1.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
17.06.2021 10:00

Termin składania ofert
21.06.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
21.06.2021 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap
w prześle 4 na  Stopniu Wodnym w Rzeszowie. Prace będą polegały na naprawie
uszkodzonych elementów stalowych konstrukcji zasuwy nr 4, renowacji powłok
malarskich w sektorze czwartym oraz wymianie uszczelnień gumowych.

Przedmiotowa usługa obejmuje:

- przygotowanie sektora do remontu,

- przygotowanie powierzchni zasuwy i klapyoraz pozostałych powierzchni konstrukcji
stalowych przęsła nr 4 pod malowanie renowacyjne,

- naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji zasuwy,

- naprawa powierzchni betonowych,

- malowanie renowacyjne powierzchni zasuwy i klapy oraz pozostałych powierzchni
konstrukcji,



- wymiana uszczelnień gumowych w tym zakup nowych uszczelnień gumowych
zasuwy.

 

Okres gwarancji: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

 

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

Pliki do pobrania
Zaproszenie RZ.ROZ.2810.1.2021 pdf, 273.5 KB

Zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna zip, 51.31 KB

Zał. nr 2 - Kosztorys ofertowy docx, 22.13 KB

Zał. nr 3 - Oświadczenie doc, 41.5 KB

Zał. nr 4 - Wzór umowy docx, 59.36 KB

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34243,Zaproszenie-RZROZ281012021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34243,Zaproszenie-RZROZ281012021.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34244,Zal-nr-1-Dokumentacja-techniczna.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34244,Zal-nr-1-Dokumentacja-techniczna.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34245,Zal-nr-2-Kosztorys-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34245,Zal-nr-2-Kosztorys-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34246,Zal-nr-3-Oswiadczenie.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34246,Zal-nr-3-Oswiadczenie.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34247,Zal-nr-4-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/34247,Zal-nr-4-Wzor-umowy.html


Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

21.06.2021 10:07:03

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zmiana termiu otwarcia ofert

17.11.2021 10:55:41

Zarząd Zlewni w Krośnie

Wybór oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
Comex, Hajduk Piotr
Zimowa 48
35-303 Rzeszow

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent


lub

Zarejestruj nowy profil  Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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