
Płońsk: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę 

przepustu w ciągu drogi Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk 

w m. Bożewo 

Numer ogłoszenia: 132620 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

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: Wykonanie dokumentacji projektowej na: 

Przebudowę przepustu w ciągu drogi Nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk w m. Bożewo. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 

projektowej przepustu na rzece Dobrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo 

- Szapsk w m. Bożewo w km 9+214. Charakterystyczne parametry istniejącego przepustu. Długość 

przepustu - ok. 5,00 m, Światło pionowe - ok. 1,30 m, Światło poziome - ok. 2,00 m, Klasa 

techniczna - droga klasy Z, Obciążenie drogi - 80 kN/oś, Kategoria ruchu - KR-1, Szerokość korony 

drogi - 7,00 m (w tym: jezdnia 4,00 m, pobocza gruntowe po 1,50m), Pochylenie skarp - 1:1, 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - poręcze około 4,30m od obu stronach drogi. Charakterystyczne 

parametry projektowanego przepustu Światło pionowe - zbliżone do istniejącego lecz nie mniejsze, 

Światło poziome - zbliżone do istniejącego lecz nie mniejsze, Klasa techniczna - droga klasy Z, 

Nośność obiektu - klasa B wg PN-85/S-10030, Obciążenie drogi - 80 kN/oś, Kategoria ruchu - KR-1, 

Szerokość korony drogi - 8,00 m (w tym: jezdnia 5,50 m, pobocza żwirowe po 1,25m), Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu - bariery drogowe po 20,0m po obu stronach drogi. Aktualne uwarunkowania 

wykonania przedmiotu zamówienia Przepust będący przedmiotem zamówienia to przepust owalny, 



kamienny sklepiony. Długość przepustu wynosi ok. 5,0 m, światło pionowe przepustu 1,30m, światło 

poziome 2,00m. Przepust usytuowany jest około kąta prostego do osi drogi. Wysokość nasypu 

drogowego nad przepustem około 0,20m. Stan przepustu jest zły, obiekt częściowo zamulony. Na 

wlocie i wylocie przepustu występują znaczne ubytki w jego kamiennym sklepieniu. Według 

posiadanych informacji w bezpośrednim otoczeniu obiektu brak urządzeń obcych. Przepust 

prowadzi rzekę Dobrzycę. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany będzie do: a) Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i sytuacyjno - wysokościowej. 

b) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w 

imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące 

przepisy (wg wymagań ustawy Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. 

nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); c) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

wymagań Rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 

202 poz. 2072) dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być 

przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu. d) Opracowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie 

wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie elementy 

realizowanych robót. e) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu 

ruchem, zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wg wymagań ustawy (Ustawa z 

dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) i 

rozporządzeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 

220, poz. 2181). Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zakres opracowań dokumentacji 

projektowej: 1) Projekt budowlany (wraz ze stałą organizacją ruchu) - 5 egz. 2) Przedmiar robót dla 

wszystkich branż 2 egz. 3) Kosztorysy inwestorskie w 2 egz. 4) Szczegółową specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania w opracowaniu projektowym w 



1 egz. 5) Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. Dokumentację projektową opracować należy w 

pięciu egzemplarzach wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej na 

nośnikach cyfrowych. Zarchiwizowana na płycie cd-r. Dokumentacja projektowa służąca do opisu 

przedmiotu zamówienia musi być tożsama z wersją papierową. Wykonawca dokumentacji 

odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z opracowaniem pisemnym ( papierowym). Prawa 

autorskie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający będzie miał prawo w szczególności do zezwolenia na dokonywanie 

zmian i aktualizacji dokumentacji. Odbiór dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. Za termin wykonania umowy uważa się datę 

podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo 

odbiorczego przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy o poprawności i kompletności 

wykonania przedmiotu zamówienia, - oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego 

praw autorskich do przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2013r. 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) 71.32.00.00.7 Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Biuro Projektowo - Konsultingowe MOSTY - PŁOŃSK s.c., ul. Galileusza 26, 09-100 Płońsk, 

kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11200,00 PLN. 



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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 11000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 11000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13000,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 

jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art.11 ust. 8 

 

 


