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OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

     

   

 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

Zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg w 2015r.. 

 

 Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

CPV 14211000-3   Piasek 

 

Piasek – zgodnie z normą PN-EN13242:2013 o: 

 składzie ziarnowym – GF85, 

 zawartości pyłów – f3  

 zawartości zanieczyszczeń – mlpc 0% 

 zawartości siarki - < 1% 

 promieniotwórczości naturalnej – flmax<1 

 kolor kruszywa – ciemny  

 

Orientacyjna ilość zamówienia:  3.723tony (około 2.326,88m
3
) 

 

Zamawiający uwzględnił przelicznik, iż 1m
3 

piasku to 1,6 tony piasku 

 

Dostarczony piasek powinien spełniać w/w wymagania. Materiał musi odpowiadać 

parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 

2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005r. poz. 1960).  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i wyładunkiem piasku do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. Materiał powinien być suchy, nie może zawierać 

zanieczyszczeń obcych (takich jak: liście, patyki, chwasty, glina i in.). 

 

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, związanych 

z warunkami pogodowymi. Piasek należy dostarczyć na miejsce składowania Obwodu 

Drogowo Mostowego w Dukli (plac składowy w m. Zboiska). Dostaw należy dokonywać 

w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku), po 



wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez 

Kierownika Obwodu lub przez osobę upoważnioną.  Kierowca samochodu winien 

każdorazowo posiadać dokument potwierdzający ilość załadowanego materiału na daną 

jednostkę transportową. W przypadku wątpliwości, co do ilości załadowanego materiału, 

Zamawiający może na koszt Wykonawcy, skierować pojazd z ładunkiem do ponownego 

sprawdzenia jego ilości.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia. Zmniejszenie zakresu 

zamówienia, nie wymaga aneksu do umowy i nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń 

Wykonawcy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia określonej 

ilości piasku, w terminie do 3 dni roboczych, od daty złożenia pisemnego lub telefonicznego 

zlecenia.  

 

Całkowita odpowiedzialność za dostawy przedmiotu zamówienia, niezgodne z normami, 

ciąży na dostawcach. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot 

zamówienia jest niezgodny z normami oraz warunkami określonymi w umowie, dostawca 

zostanie obciążony karami, zgodnie z umową. 

 

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć następujące dokumenty: 

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 

3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

4. informację w sprawie wytworzonego kruszywa  z oznakowaniem CE oraz deklarację 

właściwości użytkowych, 

 

5. Wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający, że dostarczony piasek jest 

wydobywany w oparciu o aktualną KONCESJĘ, wystawioną na wydobywcę lub 

wykonawcę. 



Wykonawca dostarczający towary nie musi być podmiotem, który je wydobywa, ale 

dostarczony towar powinien pochodzić od podmiotu, który posiada koncesję na wydobycie 

piasku. 

 

 

 

 

Przygotowanie oferty: 

 

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta – należy wypełnić załączony druk „oferta” 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w  siedzibie  Powiatowego  Zarządu  Dróg  

w Krośnie,  ul.  Bieszczadzka 1, pok. 613, do dnia 17.02.2015r. do godz.11
00

 

 

Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN). Niedopuszczalne jest 

podawanie cen w innych walutach, nawet z zastrzeżeniem przeliczenia na złoty według 

jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).  

 

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej, to należy zaokrąglić w górę, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi mniej niż 5, to należy zaokrąglić w dół, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza 

 

Kryterium wyboru oferty jest cena. 

 

Umowa zawarta będzie z Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru, na czas 

określony, do dnia 31.12.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krosno, dnia 09.02.2015r. 


