Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
BIP - Podlas ki Z arząd Dróg Wojewódzkich w Białyms toku

Przetargi nieograniczone wszystkie

Od 1 stycznia 2021 r. nowe ogłoszenia będą pojawiały sie na Platformie przetargowej.
2021-02-23 08:40:03

Zakup i dostawa 700 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku w 2021 roku.
2020-12-29 15:27:36

Zadanie Nr 1 – Wycinka drzew bez karczowania oraz pozyskanie wyciętego drewna ze
ścinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW
Suwałki. Zadanie Nr 2 – Sadzenie drzew na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Suwałkach.
2020-12-28 15:50:24

Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku.
2020-12-23 08:36:03

Naprawy i przeglądy wraz z częściami ciągników rolniczych, przyczep ciągnikowych,
kosiarek bijakowych, zamiatarek, rębaka oraz frezu będących na wyposażeniu RDW w
Suwałkach z podziałem na 2 zadania.
2020-12-14 16:08:48

Naprawy i przeglądy sprzętu do utrzymania dróg będącego w posiadaniu Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Łomży.
2020-12-10 08:04:59

Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów
ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych,
rębaka, zamiatarki, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz
sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Siemiatyczach, z
podziałem na 4 zadania.
2020-12-09 08:37:20

Pełnienie obsługi laboratoryjnej na zadaniu zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.
2020-12-07 11:12:23

2020-12-07 11:12:23

Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu do utrzymania dróg
wraz z częściami w RDW Białystok i Zarządzie.
2020-12-04 15:45:08

ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 4
szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Sokółce. ZADANIE II – Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników
rolniczych z osprzętem, 4 szt. przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz. dwóch kosiarek
bijakowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2020-11-26 19:43:15

Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, przyczep
samochodowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania
dróg będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania
2020-11-26 17:52:19

Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów
ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych,
rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do
utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 4
zadania.
2020-11-19 16:39:53

Dostawa licencji programu do kosztorysowania.
2020-11-19 13:15:06

Dostawa znaków drogowych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Białymstoku, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
2020-11-18 16:04:25

Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem
pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt.
Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.
2020-11-13 19:05:49

Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa
2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo –
dostawczych - II przetarg
2020-11-13 09:36:22

Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa
2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo –
dostawczych.
2020-11-10 09:09:28

Naprawa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 z drogą
powiatową 1230B w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej, polegająca na
wykonaniu przejścia dla pieszych.
2020-11-04 16:31:45

Dostawa urządzeń infrastruktury teleinformatyczne z podziałem na zadania: Zadanie 1:
Dostarczenie systemu zarządzania bazą danych. Zadanie 2: Dostarczenie licencji
dostępowych online do programu do kosztorysowania. Zadanie 3: Dostawa
komputerów osobistych typu laptop. Zadanie 4: Dostarczenie licencji na
oprogramowanie biurowe.
2020-10-27 19:05:57

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na
części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 - Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk
cybernetycznych.
2020-10-20 17:08:18

Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w
roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok.
105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.
2020-10-19 16:10:52

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola –
Nowy Dwór – Granica Państwa na odcinkach: Odcinek I od km 38+958 od km 40+000;
Odcinek II od km 43+300 do km 43+987; Odcinek III od km 49+096 do km 49+765.
2020-10-16 16:17:24

Naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów
Mazowiecka na odcinku od km 7+586 do km 24+116.
2020-10-13 13:51:52

Wycinka zakrzaczeń i odrostów korzeniowych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 677
Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka od km 8+320 do km 23+300 strona prawa i
lewa.

Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka od km 8+320 do km 23+300 strona prawa i
lewa.
2020-10-08 12:30:07

Naprawa polegająca na wymianie balustrady żelbetowej na bariero-poręcze stalowe
mostowe stalowe na moście położonym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec –
Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa w km 29+560 w m. Karpowicze.
2020-10-07 13:03:02

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-TopczewoHodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 40+100 do km 41+375.
2020-10-06 09:28:39

Remont chodnika w m. Łapy Łynki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 7+861 do km 8+201 strona lewa
(etap pierwszy).
2020-10-02 09:52:00

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 692, w km 1+800-3+500 i 8+5209+600 na odcinku Drohiczyn-Skiwy.
2020-10-02 08:49:54

Naprawa nawierzchni w m. Bondary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy
Gród- Bondary- Nowosady w km od 4+212 do km 4+472.
2020-09-30 10:06:55

Wycinka zakrzaczeń i odrostów korzeniowych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 678
Białystok- Sokoły- Wysokie Mazowieckie w km od 12+750 do km 53+300 strona prawa i
lewa.
2020-09-30 09:04:57
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