
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 108716-2014 z dnia 2014-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 
nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : - 
długość odcinka - 1 400 m, -... 
Termin składania ofert: 2014-04-16 

 

Płońsk: Przebudowę drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - 

Przyborowice. 

Numer ogłoszenia: 157214 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 108716 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. , 

faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę drogi powiatowej nr 3070W 

Kamienica - Olszyny - Przyborowice.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice Opis 

wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : - długość odcinka - 1 400 m, - wykonanie 

kompletnego przepustu . 40 z rur PVC - 18 m, - wykonanie kompletnej studzienki ściekowej ulicznej . 50 z 

przykanalikami - 5 szt, - ustawienie obrzeży 8x30x100 - 1 493 m, - ustawienie krawężników 15x30x100 - 1 

424 m, - wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - 1 876,5 m2, - wykonanie nawierzchni zjazdów 

z kostki betonowej gr. 8 cm - 259,5 m2, - wykonanie dolnej warstwy nawierzchni gr. 4 cm z betonu 

asfaltowego - 7 901 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego - 7 761 m2, - 

wykonanie progu zwalniającego o nawierzchni z kostki betonowej - 1szt., - umocnienie poboczy pospółką 

gr. 8 cm - 1 400 m2, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - ustawienie bariery 

energochłonnej SP-09/4 - 20 m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108716&rok=2014-04-01


projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik 

Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z 

miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, 

wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 

i wykonania zamówienia. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1. Pzp. (informacje te należy zamieścić w Ofercie Wykonawcy i w załączniku Nr 5).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5, 

45.23.32.20-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1320084,33 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 651173,96 

Oferta z najniższą ceną: 651173,96 / Oferta z najwyższą ceną: 784960,20 

Waluta: PLN. 
 

 

 


