
  

Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - 

Kałęczyn 

Numer ogłoszenia: 438302 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie. 

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 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W 

NOWE MIASTO - KAŁĘCZYN obejmuje odcinek od km 4+810 do km 5+010 o długości 

200 m w zakresie: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe w terenie 

równinnym - 200 m 2. Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z 

obrobieniem i odwiezieniem na odl. 2,0 km z drzew o średnicy 35-46 cm - 1 szt. 3. 

Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1 km - 85 m2 II. ROBOTY 

ZIEMNE 4. Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z 

przemieszczeniem na odl. do 30m - 26 m3. 5. Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane 

koparką o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na odl. 0,5km - 15 m3. 6. Formowanie nasypów 

mechanicznie w gruncie kat. III - 15 m 3 7. Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. 

III ze zwilżeniem wodą - 41 m3. 8. Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami o 

poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odl. 1km na odklad i rozplantowanie na odkładzie - 26 

m3. 9. Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III - 60 m2. III.PODBUDOWA 10. 

Mechaniczne i ręczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gr. kat. III - 117 m2. 11. 

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach -117 m2. 12. 

Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 16cm -117 m2. 13. 

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 5cm na całej szerokości 

podbudowy - 53 m3. 14. Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i 

wytrzymałości Rm- 2,5 MPa - 1060 m2. IV. NAWIERZCHNIA 15. Mechanicznie 

oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w 

ilości 0,7kg/m2 - 1060 m2. 16. Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 

4cm z betonu asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 - 1060 m2. 17. Skropienie 

międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 

0,3kg/m2 - 1060 m2. 18. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm 



z betonu asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 - 1000 m2. V. ZJAZDY I POBOCZA 19. 

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm - 415 m2. VI. 

OZNAKOWANIE 20. Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach 

z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową - 1 szt Droga 

3044W znajduje się na terenie Gminy Nowe Miasto 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: 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.32.20-7 - Roboty w 

zakresie nawierzchni dróg. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-6, 45.23.32.20-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67589,50 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 67589,50 

 Oferta z najniższą ceną: 67589,50 / Oferta z najwyższą ceną: 67589,50 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie uzupełniające 

zamówienie udzielone dotychczasowemu wykonawcy zgodne z podstawowym 

przedmiotem zamówienia i nie przekraczające 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 
 


