
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 132773-2014 z dnia 2014-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi 

powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto. W ramach przebudowy należy wykonać 

chodnik w Nowym Mieście na ulicy Gościmińskiej w km... 

Termin składania ofert: 2014-07-07 

 

Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - 

Zawady - Nowe Miasto. 

Numer ogłoszenia: 263412 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 

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: 132773 - 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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W 

Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

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

budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - 

Nowe Miasto. W ramach przebudowy należy wykonać chodnik w Nowym Mieście na ulicy 

Gościmińskiej w km 0+000 - 1+320,00. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : 

Budowa chodnika w Nowym Mieście (ulica Gościmińska) w km 0+000 - 1+320,00 - Roboty 

pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych, - Zdjęcie darniny i humusu 

grub. 10cm z odwiezieniem na odl. 1km na odkład i rozplantowanie na odkładzie, - Roboty ziemne 

wykonywane mechanicznie koparką o poj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat. III z przewozem na odl. 

0,5km, - Roboty ziemne z dokopu (piasek) w gruncie kat. II. Dowóz z odl. 10km , - Formowanie i 

zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gr. kat. I i II, - Obrzeża betonowe o 

wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, - Wzmocnienie podłoża 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132773&rok=2014-06-20


gruntowego z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - Chodniki z kostki 

brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem, - Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, - Warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm, - Regulacja pionowa włazów 

studzienek kanalizacyjnych, studzienki telefonicznej oraz hydrantu Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w dokumentacji 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. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.31.20-6. 

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: 06.08.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

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

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 426106,26 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 280271,12 

 Oferta z najniższą ceną: 280271,12 / Oferta z najwyższą ceną: 347319,95 

 Waluta: PLN. 

 


