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"Usługi związane z utrzymaniem
rzek na terenie NW Opatów"

Przetarg nieograniczony

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-373

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania



KR.ROZ.2810.145.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
24.09.2021 13:00

Termin składania ofert
28.10.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
28.10.2021 10:30

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy zakres prac obejmuje:

wykoszenie porostów ręcznie wraz z wygrabieniem ze skarp cieku

wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się – hakowanie wraz z wywiezieniem
urobku bądź rozplantowaniem na skarpie brzegowej

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wraz z wywiezieniem materiału

usunięcie zatoru w postaci konarów drzew oraz śmieci

Zabudowa wyrwy brzegowej wraz z wykonaniem brzegoskłonu krytego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co
najmniej 1 usługę polegającą na pracach utrzymaniowych na rzekach, ciekach,
kanałach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana
i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż dla części 1 - 40 000,00 zł,
dla części 2 – 60 000,00 zł



Branże CPV

45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz Oferty doc, 95 KB

Załącznik Nr 2a - Koszotorys ofertowy cz. 1 docx, 15.44 KB

Załącznik Nr 2b - Kosztorys ofertowy cz. 2 docx, 18.21 KB

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzor JEDZ doc, 180.5 KB

Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzor JEDZ podmioty trzecie doc, 181 KB

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz Uslug doc, 80 KB

Załącznik Nr 6 do SWZ - Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji docx, 22.97 KB

Załącznik Nr 7 do SWZ - Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej docx, 22.51 KB

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór umowy zip, 169.88 KB

Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dobrych praktyk pdf, 306.05 KB

Załącznik nr 10 do SWZ - Oswiadczenie wykonawcy wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia doc, 78
KB

Załącznik Nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx, 33.18 KB

Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 117.9 KB

SWZ KR.ROZ.2810.145.2021 pdf, 9.46 MB

zmiana treści SWZ pdf, 538.43 KB
Dodano po publikacji w dniu 18.10.2021 09:56:36

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz Uslug doc, 80 KB
Dodano po publikacji w dniu 18.10.2021 09:56:36

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór umowy docx, 62.08 KB
Dodano po publikacji w dniu 18.10.2021 09:56:36

2021-OJS201-525322-pl pdf, 69.03 KB
Dodano po publikacji w dniu 18.10.2021 09:56:36

Informacja o kwocie, jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia docx, 67.79 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.10.2021 10:13:19

Informacja z otwarcia ofert pdf, 84.39 KB
Dodano po publikacji w dniu 28.10.2021 14:31:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 pdf, 333.09 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.11.2021 15:37:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2 pdf, 313.17 KB
Dodano po publikacji w dniu 19.11.2021 13:19:08
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

18.10.2021 09:57:12

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie
Zakupowej

26.10.2021 23:33:42

Marzena Pomorska

uzupełninie

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

1

Część 1 - Konserwacja rzeki Kania, Konserwacja rzeki Opatówka,

Usługi

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

2

Część 2 - Konserwacja międzywala rzeki Opatówka, Konserwacja rzeki Opatówka,
Konserwacja Potoku Daromińskiego i Konserwacja Cieku od Komornej

Usługi

Postępowanie w toku

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9320,Czesc-1-Konserwacja-rzeki-Kania-Konserwacja-rzeki-Opatowka.html


Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.

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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