Sokółka, dn. 12.07.2022r.

ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka
REGON 050667308
działający w imieniu i na rzecz
POWIATU SOKÓLSKIEGO
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
NIP 545-181-63-73
Znak sprawy: PZD/WD-Db/4111/2/2022

OGŁOSZENIE
o zakupie (zamówieniu) wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

I.

Zamawiający (PZD):
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE
ul. Torowa 12; 16 – 100 Sokółka
REGON 050667308
działający w imieniu i na rzecz
POWIATU SOKÓLSKIEGO
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;16-100 Sokółka
NIP 545-181-63-73
tel. 085 711 89 09; 085 711 89 10, faks 85 711 22 29
Godz. urzędowania: poniedziałek – piątek; od 700 do 1500
Strona internetowa: www.pzd.sokolka.com
e-mail: biuro@pzd.sokolka.com; dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

II.

Przedmiot zakupu (zamówienia):

Dostawa pionowych znaków drogowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
III.

Osoba prowadząca sprawę: Małgorzata Mutwicka, tel. 085 711 89 09

IV.

Termin realizacji zamówienia: 16.09.2022r.

V.

Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi mechanizmem
podzielonej płatności w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

VI.

Inne dane:
1.

Opis przedmiotu zakupu (zamówienia):

POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www: pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
Strona 1

L.p.

Wyszczególnienie

1.

2.

Minimalny
(gwarantowany)
zakres
zamówienia

Maksymalny (z
wykorzystaniem
prawa opcji)
zakres
zamówienia

3.

4.

5.

6.

J.m.

Zakres
prawa opcji
(5. – 4.)

1

Znaki ostrzegawcze
kat. A (trójkąt o boku
900 mm)

szt

49

84

35

2

Znaki zakazu kat. B
(okrągły fi 800 mm)

szt

32

32

0

3

Znaki nakazu kat. C
(okrągły fi 800 mm)

szt

4

4

0

4

Znaki informacyjne kat.
D (wielkość 600x600)

szt

6

6

0

5

Znaki informacyjne kat.
D (wielkość 600x900)

szt

25

50

25

6

Znaki kierunku i
miejscowości kat. E

m2

9

9

0

7

Tabliczki do znaków
drogowych kat. T
(750x250)

szt

41

56

15

8

Tabliczki do znaków
drogowych kat. T
(750x600)

szt

2

2

0

9

Tablice kierujące z
podstawą U-21a/b folia
pierwszej generacji,
PVC, z podstawą

szt

5

5

0

10

U-12a (bariery
olsztyńskie stalowe
żółte o module
150x150 cm ze
słupkami)

szt

4

4

0

11

Słupki prowadzące U1a odblaskowe, PVC

szt

100

500

400

12

Tablice prowadzące U3a

szt

10

10

0

13

Tablica prowadząca U3c (600x1800)

szt

2

2

0

14

Tablica prowadząca U3c (600x3000)

szt

2

2

0

15

Lustro drogowe z
poliwęglanu z
kompletnym zestawem
mocującym odporne
na zarysowania
uderzenia fi 600

szt

2

2

0
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16

Słupki do znaków z rur
stalowych
ocynkowanych fi 60,3
mm o długości 3,5 m
wraz z zatyczkami

szt

110

110

0

17

Słupki do znaków z rur
stalowych
ocynkowanych fi 60,3
mm o długości 4,00 m
wraz z zatyczkami

szt

40

40

0

18

Słupki do znaków z rur
stalowych
ocynkowanych fi 60,3
mm o długości 4,50 m
wraz z zatyczkami

szt

10

10

0

19

Słupki do znaków z rur
stalowych
ocynkowanych fi 60,3
mm gięty H=3,50 m
L=1,0 m H1=1,0 m (kąt
90 ͦ) wraz z zatyczkami

szt

25

50

25

Szczegółowy opis zawiera Zestawienie pionowych znaków drogowych na potrzeby PZD w Sokółce, Opis przedmiotu
zamówienia, SST, Projektowane postanowienia umowy.
Dostawę pionowych znaków drogowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce należy wykonać
zgodnie z Zestawieniem pionowych znaków drogowych na potrzeby PZD w Sokółce i SST.
Wspólny Słownik Zamówień CPV 34922100-7 Oznakowanie drogowe.
2.

Wykonawca składający ofertę cenową w trybie Rozpoznania cenowego powinien wykazać, iż spełniania
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
−

wskazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
zrealizował i zakończył, a w przypadku realizacji zamówień okresowych lub ciągłych zrealizował, jako
Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej

1 zadanie polegające na dostawie pionowych znaków drogowych (zamówienie albo część zamówienia) o wartości
brutto nie mniejszej 60 000,00PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN)
lub
2 zadania polegające na dostawie pionowych znaków drogowych (zamówienie albo część zamówienia) o łącznej
wartości brutto nie mniejszej niż 60 000,00PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN)

3.

W zakresie spełniania przez Wykonawcę ww. warunku należy przedstawić:
− wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowodów
określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

4.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.
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VII.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1
pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z
późn. zm.).

VIII.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne
do realizacji niniejszego zamówienia.

IX.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

X.

Do formularza ofertowego należy załączyć:
1)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

2)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza);

3)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający (PZD) może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

4)

Parafowane Projektowane postanowienia umowy;

5)

Parafowaną kartę gwarancyjną;

6)

Kosztorys ofertowy;

7)

Wykaz dostaw.

XI.

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 21.07.2022r. do godz.
1200

XII.

Formularz ofertowy należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

………..…………..………………
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. Torowa 12
16-100 Sokółka
pokój nr 22 (sekretariat)

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

Dostawa pionowych znaków drogowych
na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce.

Nie otwierać przed dniem 21.07.2022r. godzina 1210
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XIII.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16 – 100
Sokółka, pokój nr 29, godz. 1210 dnia 21.07.2022r.

XIV.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Zamawiający zastrzega unieważnienie przedmiotowego postępowania w przypadku, gdy
najkorzystniejsza oferowana cena będzie przewyższać środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie
zakupu (przedmiotowego zamówienia).
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia procedowania udzielania zakupu (zamówienia) i jego
unieważnienie w każdym czasie i na każdym etapie jego procedowania bez podania przyczyny.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

ZASTĘPCADYREKTORA

Elżbieta
Grygorczuk

ds. obiektów drogowych i mostowych
Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Grygorczuk
Data: 2022.07.12
14:07:11 +02'00'

/-/
mgr inż. Elżbieta Grygorczuk

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projektowane postanowienia umowy
SST Oznakowanie pionowe
Formularz oferty
Kosztorys ofertowy
Karta gwarancyjna
Wykaz dostaw
Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie pionowych znaków drogowych
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