
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 182190-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie spójności 

komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów 

i 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz... 

Termin składania ofert: 2014-06-16 

 

Płońsk: Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego 

poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - 

Radzanów i 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont 

drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie 

Numer ogłoszenia: 237858 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 

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: 182190 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

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 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów i 3020W 

Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych polegających na poprawie spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez 

przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów i 3020W Galomin - Dramin - 

Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie Opis wykonywanych robót 

(zakres i sposób wykonania) : 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów na 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182190&rok=2014-05-29


odcinku od km 0+000 do km 0+496 (ul. Mławska) o długości 496 mb 1.1. Roboty przygotowawcze, 

w tym: roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, rozebranie nawierzchni 

chodnika oraz zjazdów, rozebranie obrzeża betonowego. 1.2. Nawierzchnia, w tym: mechanicznie 

czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, warstwa ścieralna z mieszanek 

mineralno - asfaltowych. 1.3. Roboty wykończeniowe, w tym: uzupełnienie pobocza gruntem 

naturalnym. 1.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: próg zwalniający z kostki betonowej 

wraz z oznakowaniem pionowym. 1.5. Elementy ulic, w tym: obrzeża betonowe, nawierzchnia 

chodnika, ciągu pieszo - rowerowego i zjazdów z kostki brukowej betonowej. 2. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów na odcinku od km 0+000 do km 5+560 o długości 5 560 

mb o długości 496 mb 2.1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, inwentaryzacja 

geodezyjna powykonawcza, rozbiórka poręczy betonowych, demontaż oznakowania pionowego, 

frezowanie nawierzchni bitumicznej, karczowanie krzaków wraz z wywozem. 2.2. Roboty ziemne, w 

tym: wykopy wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów, profilowanie poboczy i skarp. 2.3. 

Nawierzchnia, w tym: warstwa wyrównawcza z mieszanek warstwa wyrównawcza z mieszanek 

mineralno - asfaltowych, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna 

z mieszanek mineralno - asfaltowych, mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni, 

geosiatka na powierzchniach frezowanych. 2.4. Oznakowanie, w tym: oznakowanie pionowe, 

oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. 2.5. Zjazdy i pobocza, w tym: czyszczenie kanałów 

kołowych, wykopy wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów, ława żwirowa, rury z PEHD, 

wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno -asfaltową, warstwa ścieralna z mieszanek 

mineralno - asfaltowych, mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni, nawierzchnia żwirowa, 

uzupełnienie poboczy z pospółki, nawierzchnia z kruszywa łamanego, przełożenie nawierzchni z 

kostki brukowej oraz obrzeży betonowych, ścianki czołowe przepustów. 2.6. Przystanek 

autobusowy, w tym: wykopy z przerzutem na nasyp, ława betonowa z oporem, krawężniki i 

obrzeża, warstwa odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem, podbudowa z kruszywa łamanego, 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 2.7. Inne roboty, w tym: czyszczenie kanałów 

nietypowych, bariery ochronne stalowe, ścieki drogowe trójkątne na podsypce cementowo-

piaskowej oraz podbudowie z pospółki, ścieki korytkowe na podbudowie z pospółki. 3. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo na odcinku od km 2+700 do km 4+550 o 

długości 1 850,00 mb 3.1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe. 3.2. Roboty 

naprawczo - konserwacyjne, w tym: czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp oraz 

czyszczenie przepustów, profilowanie poboczy. 3.3. Nawierzchnia, w tym: warstwa wiążąca z 

mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych, 

mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni. 3.4. Oznakowanie, w tym: oznakowanie 

pionowe, oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. 3.5. Roboty wykończeniowe, w tym: 



pobocza z kruszywa naturalnego, nawierzchnia żwirowa na zjazdach. 3.6. Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu, w tym: próg zwalniający z kostki betonowej. 4. Remont drogi powiatowej nr 

3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie na odcinku od km 1+186 do km 2+576 oraz na odcinku od 

km 6+326 do km 9+498 o łącznej długości 4 562,00 mb 4.1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty 

pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, usunięcie krzewów. 4.2. Roboty ziemne, w tym: ścięcie 

poboczy oraz pogłębienie rowów. 4.3. Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: odmulenie 

przepustów, przepusty z rur HDPE wraz z montażem ścianek czołowych. 4.4. Nawierzchnia, w tym: 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, mechanicznie 

czyszczenie i skropienie nawierzchni. 4.5. Roboty wykończeniowe, w tym: pobocza i zjazdy z 

pospółki. 4.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: pionowe znaki drogowe, symbole P-17.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 

45.23.31.20-7, 45.23.31.62-2, 45.23.32.22-1. 

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: 16.07.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5993714,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 5259690,89 

 Oferta z najniższą ceną: 5259690,89 / Oferta z najwyższą ceną: 6782503,37 

 Waluta: PLN. 

 


