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„Utrzymanie śródlądowych wód
płynących na terenie Nadzoru
Wodnego w Siedlcach - 3 części”

Przetarg nieograniczony

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.+48 815310318

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
LU.ROZ.2810.46.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
18.06.2021 10:00

Termin składania ofert
20.07.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
20.07.2021 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania śródlądowych
wódach płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach. Zamawiający podzielił
zamówienie na 3 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją
poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załącznik
nr 5.1–5.3) oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.



Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy
1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty podano w SWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Branże CPV

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 156.55 KB

SWZ_2810.46.2021 pdf, 360.74 KB

Zał. nr 1_Formularz ofertowy docx, 51.63 KB

Zał. nr 2_Formularz-JEDZ doc, 192.5 KB

Zał. nr 3_Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx, 28.42 KB

Zał. nr 4_Oświadczenie grupa kapitałowa doc, 49.5 KB

Załącznik Nr 5.1 – Przedmiar robót zip, 2 MB

Załącznik Nr 5.2 – Przedmiar robót zip, 2.07 MB

Załącznik Nr 5.3 – Przedmiar robót zip, 1.87 MB

Załącznik Nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych pdf, 281.66 KB

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy pdf, 245.79 KB

Modyfikacja SWZ pdf, 170.84 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 13:03:08

Zmieniony zał. 5.1 -Przedmiar robót dla cz. 1 pdf, 978.25 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 13:03:08

zmiana decyzji RDOŚ Kostrzyń pdf, 695.78 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.06.2021 13:03:08
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

28.06.2021 13:06:38

Ewa Paryż

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ , zmieniony został zał. 5.1- przedmiar robót dla
części 1 zamówienia. Kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o nowy przedmiar robót .

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

(1)

Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 6+800–8+300; 21+720–33+144, 33+914–43+240 i
43+793–54+420

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

(2)

Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000–7+945

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/38095,Informacja-z-otwarcia-ofertLUROZ2810462021.html
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7219,Utrzymanie-rzeki-Kostrzyn-w-km-68008300-2172033144-3391443240-i-4379354420.html


Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

(3)

Utrzymanie rzeki Witówka I w km 0+000–13+042

Usługi

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

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7220,Utrzymanie-rzeki-Ciek-B-w-km-00007945.html
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register


Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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