
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 283996-2011 z dnia 2011-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Budowa kładek dla pieszych nad ciekiem Kanał R w Baboszewie w km 10+422,45 drogi powiatowej Nr 3021W (ul. Warszawska) obejmuje: 

Wykonanie kładek o konstrukcji stalowej z żelbetową płytą pomostów. Kładki dla pieszych znajdują się w... 

Termin składania ofert: 2011-09-27  

 

Płońsk: Budowa kładek dla pieszych nad ciekiem kanał R w 

Baboszewie, w km 10+422,45 drogi powiatowej Nr 3021W (ul. 

Warszawska) 

Numer ogłoszenia: 365606 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011 

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: 283996 - 2011r. 

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: Budowa kładek dla pieszych nad ciekiem 

kanał R w Baboszewie, w km 10+422,45 drogi powiatowej Nr 3021W (ul. Warszawska). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kładek dla pieszych nad ciekiem Kanał R w 

Baboszewie w km 10+422,45 drogi powiatowej Nr 3021W (ul. Warszawska) obejmuje: Wykonanie 

kładek o konstrukcji stalowej z żelbetową płytą pomostów. Kładki dla pieszych znajdują się w 

ciągach: 1) pieszym po lewej stronie drogi 2) pieszo-rowerowym po prawej stronie drogi. Kładki dla 

pieszych mają następujące parametry geometryczne: a). kładka w ciągu pieszym - po lewej stronie 

drogi: - światło poziome - 8,00 m, - długość płyty pomostu - 9,00 m, - długość całkowita ze 

skrzydełkami - 11,00 m, - szerokość całkowita - 2,36 m, - szerokość w świetle poręczy - 2,00 m, - 

światło pionowe - ok. 2,00 m. b). kładka w ciągu pieszo-rowerowym - po prawej stronie drogi: - 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283996&rok=2011-09-12


światło poziome - 8,00 m, - długość płyty pomostu - 9,00 m, - długość całkowita ze skrzydełkami - 

11,00 m, - szerokość całkowita - 3,36 m, - szerokość w świetle poręczy - 3,00 m, - światło pionowe - 

ok. 2,00 m. Nawierzchnia na pomstach kładek oraz na górnych powierzchniach skrzydełek podpór 

należy wykonać z żywic syntetycznych (epoksydowo - poliuretanowych) o grubości warstwy 5mm. 

Kładki należy wyposażyć w obustronne poręcze stalowe szczeblinkowe o wysokości 1,10m. . Droga 

3021W znajduje się na terenie Gminy Baboszewo , powiat płoński, województwo mazowieckie 1) 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a. Dokumentacja projektowa b. Przedmiar robót c. 

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... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7. 

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: 19.10.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Robót Mostowych BUDIMOST s.c., ul. Galileusza 28, 09-100 Płońsk, 

kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260334,36 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 145628,64 

 Oferta z najniższą ceną: 145628,64 / Oferta z najwyższą ceną: 196203,50 



 Waluta: PLN. 


