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OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/23-2225307  

Nazwa i adres Zamawiającego  

Nazwa:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie  

Adres pocztowy:  
 

Ulica:  
Bieszczadzka 1 
Miejscowość:  
Krosno  

Osoba upowaŜniona do kontaktów:  
Maria Bukowska e-mail: 
pzdkrosno@pro.onet.pl  

 

Kod pocztowy: 
38 - 400  

Telefon: (0-
13)43-75-796 
Fax:  
(0-13) 43-660-27  

 

Województwo: 
podkarpackie  

 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.republika.pl/pzdhtml  

 
Rodzaj zamówienia:  

Tryb postępowania:  

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Roboty budowlane  

Przetarg nieograniczony  

 
Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1999R 

Dukla - Lubatowa  

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

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.  
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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.  

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.  

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

Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i 
zgodnie ze sztuką inŜynierską.  

Kryteria oceny ofert:  
Cena 100%  

Terminy  

Termin składania ofert: (jeŜeli dotyczy)  
 Data:  08/ 05/ 2007 (dd/mm/rrrr)  

Miejsce składania ofert:  

Powiatowy Zarz ąd Dróg w Kro śnie,  
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pak. 613  
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