
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 256158-2014 z dnia 2014-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : W ramach przebudowy mostu wraz... 

Termin składania ofert: 2014-08-18  

 

Płońsk: Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku 

Numer ogłoszenia: 294376 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 

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: 256158 - 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 mostu JNI 30002825 przez rzekę 

Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

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

polegających na przebudowie mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. Opis 

wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : W ramach przebudowy mostu wraz z dojazdami 

przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót: - Rozebranie: - poręczy mostowych, - 

prefabrykowanych zabudów chodnikowych na obiekcie oraz chodników na dojazdach i gzymsów skrzydełek 

przyczółków, - nawierzchni jezdni wraz z izolacją płyty pomostu, - wyposażenia około obiektowego na 

stożkach skarp nasypu przy przyczółkach. - Pogrubienie płyty pomostu o 8 m z zespoleniem nowego 

betonu z istniejącą płytą pomostu. - Wykonanie płyt najazdowych na styku dojazdów z przyczółkami. - 

Wykonanie izolacji płyty pomostu z pap termozgrzewalnych. - Wbudowanie krawężników kamiennych oraz 

wykonanie nowych obustronnych zabudów chodnikowych z poszerzeniem pod lokalizację ścieżki rowerowej 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256158&rok=2014-07-31


na lewej zabudowie chodnikowej. Poszerzenie mostu wykonane będzie na samodzielnej konstrukcji nośnej, 

opartej na dodatkowej podporze środkowej i na poszerzonych podporach skrajnych. - Podwyższenie 

gzymsów na skrzydełkach przyczółków. - Wykonanie dodatkowych 4 studni odwodnieniowych, 

zlokalizowanych bezpośrednio za mostem, przewidzianych do zbierania wody opadowej z mostu, z 

odprowadzeniem jej do rzeki po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach substancji oleistych i 

ropopochodnych. - Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z dylatacjami nad podporami. - Montaż 

balustrad i barier. - Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw konstrukcji podpór mostu oraz spodu płyty 

pomostu z wykonaniem powłok ochronnych z farb na widocznych powierzchniach betonowych. - Wykonanie 

regulacji i umocnienia koryta rzeki na długości 20 m w górę rzeki od osi podłużnej mostu i na długości ok. 

3,00 m w dół rzeki, do styku z istniejącym umocnieniem koryta rzeki płytami żelbetowymi, daje to łączna 

długość umocnienia 30,00 m. - Wykonanie umocnienia skarp stożków nasypu przy przyczółkach z 

drobnowymiarowych elementów betonowych. - Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia - 

oświetlenie - sieć zostanie przebudowana na długości mostu z przemieszeniem jej poza obrys 

poszerzonego mostu, - Wymiana rury przy instalacji gazowej długości mostu, z zainstalowaniem zasuw 

poza obrysem mostu, - Wymiana odcinka rury instalacji wodociągowej na długości mostu, pomiędzy 

skrajnymi zasuwami i wykonane zostanie nowe ocieplenie rury, - Rozbiórka elementów ulicy i chodników, - 

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 przy krawędzi jezdni, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 przy 

chodniku, wykonanie opaski z kostki betonowej, - Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o 

szer. 9,50 (4 cm + 4 cm), - Budowa chodnika po prawej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 2,00 

m, - Budowa ciągu pieszo - rowerowego po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 3,00 m, - 

Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - Regulacja pionowa wpustów ulicznych, - Obsianie 

trawą i pielęgnacja terenów nieutwardzonych, Materiały z rozbiórki stanowią własność zamawiającego i 

należy je składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 1 w Płońsku przy ulicy Płockiej 101. Odległość 

od placu budowy - do 1 km. UWAGA: Roboty drogowe - elementy ulic - związane m.in. z wykonaniem 

chodników, ścieżek rowerowych oraz opasek zostały ograniczone do zakresu pokazanego nas rys. nr 1 

Widok z góry w części mostowej projektu budowlanego. W związku z tym ograniczeniu uległy również 

roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, podbudowy, roboty wykończeniowe oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu. Ograniczeniu uległy roboty związane z wykonaniem zjazdów. Do wykonania jest 1 

zjazd w km 0+201. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni będą prowadzone na całym 

przebudowywanym odcinku ulicy. W zakres robót nie wchodzą zatoki parkingowe. Wszystkie powyższe 

zmiany zostały ujęte w załączonym do SIWZ przedmiarze robót drogi + mosty oraz formularzu ofertowym 

drogi + mosty . 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. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. W czasie trwania robót budowlanych na 

Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu Wykonawca będzie organizował 

comiesięczne Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu robót oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją robót. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Wykonawca sporządzi i 

przekaże Zamawiającemu, protokół z odbytej Rady Budowy.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.23.31.20-6, 

45.22.33.00-9, 45.23.31.62-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 

45.23.12.21-0. 

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: 02.09.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Skanska Spółka Akcyjna, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2059121,96 PLN. 

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

CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1494877,85 

 Oferta z najniższą ceną: 1494877,85 / Oferta z najwyższą ceną: 1542685,85 

 Waluta: PLN. 

 

 


