
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 47714-2010 z dnia 2010-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Remont pokładu jezdnego i izbicy mostu na rzece Wkra, w miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie remontu pokładu jezdnego mostu oraz izbicy na rzece Wkra, w miejscowości Kępa, w ciągu... 

Termin składania ofert: 2010-03-10  

 

Płońsk: Remont pokładu jezdnego i izbicy mostu na rzece Wkra, w 

miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W 

Numer ogłoszenia: 69677 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010 

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: 47714 - 2010r. 

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 i 

izbicy mostu na rzece Wkra, w miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pokładu jezdnego i izbicy mostu na 

rzece Wkra, w miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie remontu pokładu jezdnego mostu oraz izbicy na rzece Wkra, w 

miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W. Most jest czteroprzęsłowy ma 

długość 64,00 m i szerokość pokładu 6,10 m. Remont będzie polegał na rozebraniu 

istniejącego pojedynczego pokładu drewnianego o grubości 10 cm, drewnianych 

poprzecznic o gr. 28 cm, nawierzchni bitumicznej o gr. 3 - 4 cm na moście i po 5,0 m na 

dojazdach do mostu, oraz drewnianych poręczy. Rozebrana zostanie również izbica do 

poziomu pali drewnianych. W miejsce rozebranego pojedynczego pokładu odtworzony 

zostanie pokład podwójny o grubościach: dolny 10 cm, górny 5 cm, bez nawierzchni 

bitumicznej. Odtworzone zostaną również poręcze drewniane. Nawierzchnia bitumiczna 

zostanie odtworzona tylko na dojazdach do mostu. Nowa izbica wykonana zostanie na 

istniejących palach drewnianych, które powinny zostać obcięte ok. 15 cm poniżej średniego 

poziomu wody w rzece. Połączenie pali ze słupami izbicy wykonane będzie w rurach z PCV 

o średnicy 60 cm i długości 2,00 m, które należy nałożyć na głowice pali i wypełnić 

betonem kl. B 20. Kształt izbicy będzie taki sam jak przed remontem. Most znajduje się w 

ciągu drogi powiatowej Nr 3035W na terenie Gminy Sochocin , 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=47714&rok=2010-02-19


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): 44.21.21.00-0, 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: 29.03.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

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): 346789,44 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 283306,60 

 Oferta z najniższą ceną: 283306,60 / Oferta z najwyższą ceną: 283306,60 

 Waluta: PLN. 

 
 


