
Krosno, dnia  12.02.2007r. 
PZD-DT-0342/13/07 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
 

o wartości poniŜej 60 000 EURO  
 

1. Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg 
    

38 – 400 Krosno 
tel.: (0-13) 43-757-96 
fax.:(0-13) 43-660-27 

  
2. Tryb zamówienia publicznego:  Przetarg nieograniczony poniŜej 60.000 EURO 
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ): www.republika.pl/pzdhtml 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać osobiście w                      
siedzibie Zamawiającego, pokój nr 601  lub pocztą  za  zaliczeniem                          
pocztowym po przesłaniu stosownego wniosku na adres Zamawiającego. 
 
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 15 zł brutto. 
 
4. Przedmiot  zamówienia:    
 

Zakup kruszyw do robót drogowych w 2007r. 
Wspólny Słownik Zamówień     CPV  

14210000-6 Piasek, kamień kruszony i kruszywa 

28813140-7 Kamień drogowy 

 
Przedmiot zamówienia podzielony został na części: 
 
Część I: Zakup  materiałów takich jak: tłuczeń, kliniec, niesort 
 
Część II. Zakup materiałów takich jak: pospółka 
 
Orientacyjne zapotrzebowanie na materiały: 
 
Tłuczeń   -     700 t 
Kliniec    -    1.150 t 
Niesort    -     400 t 
Pospółka   -     600 m3 

 
Zakres dostaw ustalany będzie kaŜdorazowo przez Zamawiającego i moŜe ulec zmianie. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu   
zamówienia.    
 
5. Miejsce realizacji zamówienia:     teren powiatu krośnieńskiego  



 
6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert  wariantowych. 

 
8. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2007r. 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm) oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na 
podstawie dokumentów określonych w SIWZ. 
 
10. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
11. Kryteria oceny ofert:  
 
1. Cena  przedmiotu zamówienia    70% 
2. Odległość oferenta od bazy składowej w Dukli 30%   
 
12. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 601 

20.02.2007r. godz. 900 

 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 601 

20.02.2007r. godz. 915 

 
14. Termin związania ofertą:  30 dni 
 
15. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
 
16. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 
 
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
 
 
Kontakt: 

 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
zamawiającego są: 
 
w sprawach technicznych zamówienia   - p. Zbigniew Patla,    tel. (0-13) 43-75-795  
w sprawach organizowanego przetargu – p. Maria Bukowska, tel. (0-13) 43-75-791 
 
 
 


