Ogłoszenie nr 2021/BZP 00229688/01 z dnia 2021-10-12

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Chocianów
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023902
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Kościuszki 23
1.4.2.) Miejscowość: Chocianów
1.4.3.) Kod pocztowy: 59-140
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
1.4.7.) Numer telefonu: 76 81 83 500
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229688/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 13:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowów
melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik:
1) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Da-4 (oddz. 24,55, 64) długości 1197 mb wraz z wykaszaniem
porostów ze skarp, usuwaniem wywrotów zalegających na rowach i oczyszczaniem z namułu
przepustów rurowych.
2) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Dębia-Da (oddz. 64, 63, 95) długości 761 mb wraz z
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wykaszaniem porostów ze skarp i oczyszczaniem z namułu przepustów rurowych.
3) Wymiana przepustu nr 223 na rowie melioracyjnym nr Dębia-Da (oddz. 95) długości 4 mb, średnicy
50 cm z rur PEHD SN-8
4) Konserwacja rowu melioracyjnego nr Da-3 (oddz. 103, 134, 133) o łącznej długości 1584 mb wraz z
wykaszaniem porostów ze skarp, usuwaniem wywrotów zalegających na rowach i oczyszczaniem z
namułu przepustów rurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: załącznik nr 2 – Przedmiar robót kosztorysu
inwestorskiego dla rowu nr Da-4 i Dębia-Da oraz w załącznik nr 3 – Przedmiar robót kosztorysu
inwestorskiego dla rowu Da-3, które stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-10-20 09:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

-Wykonawca załączy do oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
-Wykonawca załączy do oferty kosztorysy ofertowe z wyceną robót sporządzone zgodnie z
przedmiarami robót dla poszczególnych obiektów melioracyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 i
załącznikiem nr 3 do zaproszenia do składania ofert).
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie
zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w zaproszeniu do składania ofert oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
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