
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 144710-2015 z dnia 2015-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg 

powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin. Opis 

wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : ... 

Termin składania ofert: 2015-07-01  

 

Płońsk: Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z 

drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg 

powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody 

- Pilitowo - Siedlin 

Numer ogłoszenia: 183488 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 

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: 144710 - 2015r. 

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: Poprawa spójności komunikacyjnej 

Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 

3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych polegających na przebudowie dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz 

nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : 1.1.1. 

Droga powiatowa nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin Na planowanej do przebudowy drodze 

planuje się: 1 Roboty przygotowawcze, w tym: - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=144710&rok=2015-06-16


drogi, - ścięcie poboczy oraz czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, 2 Podbudowy, w 

tym: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - podbudowa z kruszywa 

łamanego (skrzyżowania), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej 

nawierzchni bitumicznej, 3 Nawierzchnie, w tym: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, - 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 4 Pobocza i zjazdy, w tym: - wykonanie przepustów pod 

zjazdami wraz z betonowymi ściankami czołowymi, - umocnienie poboczy i zjazdów pospółką, 5 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: pionowe znaki drogowe, 1.1.2. Droga powiatowa nr 

3057W Płońsk - Wichorowo Na planowanej do przebudowy drodze planuje się: 1 Roboty 

przygotowawcze, w tym: - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych drogi, - ścięcie poboczy 

oraz czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, 2 Podbudowy, w tym: - wykonanie koryta 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - podbudowa z kruszywa łamanego 

(skrzyżowania), - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 

bitumicznej, 3 Nawierzchnie, w tym: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, - warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego, 4 Pobocza i zjazdy, w tym: - wykonanie przepustów pod zjazdami i 

na skrzyżowaniach wraz z betonowymi ściankami czołowymi, - umocnienie poboczy i zjazdów 

pospółką, 5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: - pionowe znaki drogowe, - oznakowanie 

poziome jezdni farbą chemoutwardzalną grubowarstwową, - wykonanie progu zwalniającego z 

kostki brukowej na podbudowie betonowej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 

w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiących Załącznik nr 7 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... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 

45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5. 

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: 20.07.2015. 



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4024390,25 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1578232,65 

 Oferta z najniższą ceną: 1578232,65 / Oferta z najwyższą ceną: 2433901,57 

 Waluta: PLN. 

 

 


