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PZD-DT-0342/26/07 

 

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:    
 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla - Lubatowa 
 

Wspólny Słownik Zamówień 

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
4.1. Zamówienie w szczególności obejmuje wykonanie 2 – ch odcinków nawierzchni : 
 
I – odcinek km 3+130 do 3 + 490 
- uzupełnienie poboczy, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa wiąŜąca  
gr 2 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna gr. 3 cm  na 
długości  360 mb szer. 5,0 m. 
 
II – odcinek km 3+800 do 4+600 
- uzupełnienie poboczy, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa wiąŜąca  
gr 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna gr. 4 cm  na 
długości  800 mb szer. 4,0 m. 
 
4.2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 
    a) dokumentacja techniczna 

  b) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 
  c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ wszystkie prace i obowiązki wykonawcy 
wymienione we wzorze umowy. 



4.4. Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze 
sztuką inŜynierską. 
 
5. Miejsce realizacji zamówienia:    m. Jasionka, gmina Dukla, powiat krośnieński, 
                                                           województwo podkarpackie 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert  wariantowych. 

 
8. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  31.07.2007r. 
 
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 :  cena – 100% 
 
12. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 613 

08.05.2007r. godz. 900 

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

08.05.2007r. 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. Marek Pepera            tel. (0-13) 43-75-797  
w sprawach organizowanego przetargu  -  p. Maria Bukowska       tel. (0-13) 43-75-791 

  
 
 


