
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 300142-2014 z dnia 2014-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustu 

w ciągu drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk w m. Bożewo w zzakresie: - 

Rozbiórka istniejącego przepustu - Budowa nowego... 

Termin składania ofert: 2014-09-24 

 

Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - 

Bożewo - Szapsk 

Numer ogłoszenia: 334608 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014 

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: 300142 - 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 3029W 

Baboszewo - Bożewo - Szapsk. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

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

budowlanych polegających na przebudowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3029W 

Baboszewo - Bożewo - Szapsk w m. Bożewo w zzakresie: - Rozbiórka istniejącego przepustu - 

Budowa nowego przepustu parametry nowego przepustu: światło poziome 2,10 m, światło pionowe 

1,45 m, długość po sklepieniu dolnym 11,80 m, Rura przepustu z blachy o gr. 2,5 mm, obustronnie 

ocynkowanej w standardzie. Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3029W znajduje się na 

granicy Gmini Baboszewo oraz Raciąż w miejscowości Bożewo. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=300142&rok=2014-09-09


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 wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda 

nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Pzp. 

(informacje te należy zamieścić w Ofercie Wykonawcy i w załączniku Nr 5) 2. Zamawiający dołącza 

do SIWZ przedmiary robót. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia 

kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Przedmiar robót powinien być analizowany w 

powiązaniu z projektem, wynikami wizji lokalnej, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte a 

wynikające z powyższych ustaleń po wcześniejszym ich uzgodnieniu z zamawiającym. Jeżeli 

występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy projektami wykonawczymi a 

przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

dokumentacji projektowej. 3. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą 

całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i 

inne koszty ponoszone przez Wykonawcę (np. czasowa organizacja ruchu, operat kolaudacyjny, 

inwentaryzacja powykonawcza). Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji robót przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania 

czynnych obiektów zamawiającego. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano 

jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki 

towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie 

oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 

równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 6. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot 

zamówienia zawarty w opisie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

na okres: a) na wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy, 9. Zamawiający przewiduje udzielanie, 

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących 

nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.22.00.00-5, 45.11.12.00-0, 

45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.24.52-5. 

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: 08.10.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 BUDMOST Spółka Cywilna, ul. Wieczorków 32/13, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138751,43 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 8805456,00 

 Oferta z najniższą ceną: 8805456,00 / Oferta z najwyższą ceną: 148995,51 

 Waluta: PLN. 

 


