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AZP.232.53.2022.EP                                                 Ciechanów, dnia 11 października 2022 roku 
 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU  

- zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

 

SPECYFIKACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów  

ul. Mazowiecka 7 

Numer telefonu: (23) 673 78 14 

Numer faksu:       (23) 672 54 14 

e-mail: pzd@pzdciechanow.pl  

Adres strony internetowej: pzdciechanow.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 

NIP: 566-16-77-009  

REGON: 130382297 

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1) Rozeznanie cenowe rynku na zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych - art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,                             

poz. 1710 ze zm.). 

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub rezygnacji z realizacji 

części albo całości zamówienia bez podania przyczyny. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do remontów cząstkowych nawierzchni,                   

tj. dostawa mieszanki optymalnej  o uziarnieniu   0-31,5 mm. 

2) Przewidywany zakres dostawy - 120 ton - Zamawiający, zastrzega możliwość zmiany zakresu 

przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym (zmniejszenie lub zwiększenie),                                    

co uwarunkowane będzie  ceną jednostkową oferowaną przez Wykonawcę. Ilości określone 

przez Zamawiającego mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący 
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wyborowi najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu 

zakupienia mniejszej niż przewidywana ilość kruszyw. Zamawiający zapłaci za kruszywo 

faktycznie dostarczone, zgodnie z ceną jednostkową określoną  w ofercie. 

3) Wymagania dotyczące kruszywa: 

1) kruszywo musi spełniać wymogi normy PN-EN 13242;  

2) kruszywo musi być zgodne z wymaganiami technicznymi - WT-4 - Mieszanki niezwiązane do 

dróg krajowych; 

3) kruszywo nie może zawierać gliny, gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń 

mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno 

rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.); 

4) W przypadku dostarczenia kruszywa nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokona jego wymiany 

na własny koszt w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, to jest dostawę  kruszywa 

wykonanego według innych norm niż wymienione powyżej. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 

oferowane kruszywo spełnia w/w wymagania; 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji jakości proponowanego materiału na 

składowisku wykonawcy; 

7) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kruszywo własnym transportem na plac Obwodu 

Drogowego przy ul. Sienkiewicza 35 w Ciechanowie. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 04 listopada 2022 roku. 

 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

6. TERMIN SKŁADANIA  

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7                                

w sekretariacie lub przesłać fax-em lub na adres e-mail: pzd@pzd-ciechanow.pl w terminie do dnia               

18.10.2022 r. do godziny 12:00. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 

2) jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego 

rejestru wymagane jest załączenie do oferty aktualnego dokumentu potwierdzającego 

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/Dokumenty_techniczne/WT4.pdf
mailto:pzd@pzd-ciechanow.pl
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uprawnienia składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach                       

o udzielenie zamówienia publicznego(np. pełnomocnictwo). 

8. OFEROWANA CENA  

1) Cena jednostkowa podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane                           

z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu) oraz warunkami stawianymi 

przez  Zamawiającego.  

2) Wykonawca określi cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym 

formularzu ofertowym według zasad określonych  w sposobie wypełnienia tego formularza.  

3) Cena jednostkowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie za przedmiot 

zamówienia odbywać się  będzie w złotych polskich. Cenę należy określić z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Dyrektor  

Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie 

/-/ 

mgr Wojciech Jagodziński  


