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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie , ul. Sobieskiego 9, 42-
217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3785467, faks 034 3785468.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdczestochowa.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne wykonywanie i 
dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogi 
powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2010 
roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie i dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie w 2010 roku.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
3.000,00 zł. (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w-w 



warunków 2.1. Ocena spełnienia w-w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 
wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej siwz. 2.2. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż w-w warunki wykonawca spełnił..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz 
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Każdy 
wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu. W tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować 
oświadczenia w załącznikach nr 2 i 3 do siwz. 2. Wykaz dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 6.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający 
żąda następującego dokumentu: 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pzdczestochowa.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 
Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 244.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 29.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. 
Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 241, sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).


