
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 298226-2012 z dnia 2012-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto w 

zakresie: 1. Rozbiórka pokładu dolnego z bali drewnianych gr. 10 cm - 65,44 m3 2. Rozbiórka pokładu górnego... 

Termin składania ofert: 2012-08-28  

 

Płońsk: Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. 

Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - 

Nowe Miasto 

Numer ogłoszenia: 386306 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 

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: 298226 - 2012r. 

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: Remont pokładu jezdnego mostu przez 

rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. 

Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto w zakresie: 1. 

Rozbiórka pokładu dolnego z bali drewnianych gr. 10 cm - 65,44 m3 2. Rozbiórka pokładu górnego 

z bali drewnianych gr. 5 cm - 28,61 m3 3. Rozbiórka podłużnic drewnianych pomostu z krawędziaka 

14 x 18 cm - 14,42 m3 4. Rozbiórka pokładu chodnika z bali drewnianych gr. 5 cm, krawędziaka 

podłużnego oraz beleczek podchodnikowych. - 18,47 m3 5. Rozbiórka kątownika stalowego 75 x 75 

x 7 mm, wzmacniającego krawędzie wewnętrzne chodników od strony jezdni - 190,70 m 6. 

Rozebranie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej o gr. 5 cm, na szerokości jezdni, na obu 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=298226&rok=2012-08-13


końcach mostu - 6,0 m 7. Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, z podbudową z kruszywa 

naturalnego o gr. 10 cm, na chodnikach od strony Jońca 9,60 m2 8. Wbudowanie drewnianych 

podłużnic pomostu jezdnego z krawędziaka 14 x 18 cm. - 14,42 m2 9. Wykonanie dolnego pokładu 

jezdnego z bali drewnianych poprzecznych o grubości 10 cm - 65,44 m3 10. Wykonanie górnego 

pokladu jezdnego w jodełkę z baki drewnianych o gr. 5 cm. - 28,61 m3 11. Wbudowanie 

drewnianych belek podłużnych chodnika z krawędziaka 14 x 18 cm i beleczek podchodnikowych z 

krawędziaka 10 x 13 cm. - 7,40 m3 12. Wykonanie pokładu chodnika z bali drewnianych gr. 5 cm - 

11,07 m3 13. Okucie krawędzi chodnika od strony jezdni kątownikem stalowym 75 x 75 x 7 mm - 

190,70 m3 14. Wbudowanie krawężnika ulicznego betonowego 15 x 30 cm na długości skrzydełek 

przyczółka od strony Jońca na ławie betonowej z oporem - 6,40 m 15. Ułożenie chodnika z kostki 

betonowej gr. 6 cm na podbudowie z pospółki na długości skrzydełek przyczółka od strony Jońca. - 

8,32 m2 16. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej, warstwa o gr. 5 cm - 7,20 

m2 Droga 3047W znajduje się na terenie Gminy Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie 

1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i 

obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na 

wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką 

inżynierską. Przetarg obejmuje: specjalność według CPV: 45.22.11.11-3... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3. 

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: 27.09.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 383566,35 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 249408,84 

 Oferta z najniższą ceną: 249408,84 / Oferta z najwyższą ceną: 255065,51 

 Waluta: PLN. 

 

 


