
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów

tel./fax 23 672 54 14
tel. 23 673 78 14/15

NIP 566-16-77-009

 ZP.232.27.2020.EP                                                  Ciechanów, dnia 18 sierpnia 2020 roku

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU 
- zamówienie o wartości poniżej 30 000,00 euro

INSTRUKCJA 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

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Rozeznanie cenowe rynku na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 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.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie  okresowej  kontroli  rocznej  stanu  technicznego  obiektów  mostowych
zlokalizowanych przy drogach powiatowych, zgodnie z załączonym wykazem mostów, który stanowi
załącznik do niniejszej instrukcji.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów mostowych oraz przedłożenie
Zamawiającemu protokołu z kontroli - do dnia 31 października 2020 roku.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca  musi  dysponować  osobą,  która posiada uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj.  uprawnienia budowlane w specjalności  mostowej oraz
posiadać minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych.

     

Osoba dokonująca  kontroli  mostów posiadać  uprawnienia budowlane  zgodnie  z  ustawą z  dnia
07  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1186 ze  zm.)  oraz  rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie (Dz.  U.  poz.  831)  lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone  w  art.  12  ust.  1  cytowanej  ustawy,  mogą  również  wykonywać  osoby,  których
odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  na  zasadach  określonych  w  przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy  ustawy z  dnia 22 grudnia 2018 r.  o  zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U.
z 2020 r., poz. 220 t. j.).

6. 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.

7. TERMIN SKŁADANIA 
Ofertę należy złożyć - w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godziny 08:00.

8. OFEROWANA CENA 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  przewiduje
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg

w Ciechanowie
mgr Wojciech Jagodziński
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