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„Zwiększenie zdolności retencyjnej
zlewni rzeki Lubaczówka” w zakresie
szczególnym opracowanie ekspertyzy
stanu technicznego i bezpieczeństwa
jazu na rz. Lubaczówka w km
65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze
wskazaniem sposobu/metody
naprawy”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



tel.48 16 670 38 08

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.63.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
27.07.2021 10:00

Termin składania ofert
23.08.2021 09:00

Termin otwarcia ofert
23.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka” w zakresie
szczególnym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa
jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze wskazaniem
sposobu/metody naprawy”

Podstawowe parametry jazu :

rok budowy : 1960



wysokość piętrzenia  H = 1,7 m

światło  3 x 3,0 m

próg o wysokości  p = 0,2 m

rzędna progu jazu -  209.50 m n.p.m.

rzędna wody spiętrzonej maksymalnie -  211.20 m n.p.m.

rzędna  góry kładki -212.90 m n.p.m.

zamknięcie jazu – zasuwy (3 szt.) drewniane dwudzielne

podnoszenie i opuszczanie zasuw piętrzących za pomocą mechanizmów o napędzie 
ręcznym przy pomocy korby

 

Charakterystyka techniczna  jazu :

przyczółki, filary, próg – żelbetowe

niecka wypadowa - żelbetowa

ponur i poszur ubezpieczony narzutem z kamienia łamanego

na filarach umieszczone mechanizmy wyciągowe podnoszące zasuwy drewniane

w ścianach filarów jazu umieszczone prowadnice metalowe zasuw oraz na szandory 

drewniane do piętrzenia awaryjnego, remontowego,

na górze jazu kładka żelbetowa z barierkami wykonanymi z  płaskowników
stalowych

zasuwy drewniane dwudzielne  z bali drewnianych połączonych stalowymi 
płaskownikami  i śrubami.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, aA.



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1
zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowych dla
obiektów hydrotechnicznych lub projektów dla nowo budowanych obiektów
hydrotechnicznych lub ekspertyz stanu technicznego obiektów
hydrotechnicznych.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi
 zostały wykonane należycie

   - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6  i 7 do Formularza oferty.

 

B)  iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje
do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
realizacji zamówienia, tj.:

- min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez
ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 6 a do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71315200-1 - Budowlane usługi doradcze



Pliki do pobrania
SWZ pdf, 328.45 KB

Opis przedmiotu zamówienia zip, 275.78 KB

Projekt umowy zip, 315.66 KB

Załącznik nr 2 - Formularz oferty zip, 161.22 KB

Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 150.65 KB

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_1 pdf, 918.24 KB
Dodano po publikacji w dniu 13.08.2021 23:09:22

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf, 641.19 KB
Dodano po publikacji w dniu 22.08.2021 21:08:30

Informacja z otwarcia ofert pdf, 625.49 KB
Dodano po publikacji w dniu 23.08.2021 10:13:27

Informacja o wyborze oferty. pdf, 725.99 KB
Dodano po publikacji w dniu 06.09.2021 19:58:11

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

09.12.2021 07:42:19

Paulina Krociel

Postępowanie zostało zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone
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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 zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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