
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 64485-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białobrzegi 

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1120W 

Młodynie Górne - Kadłub - Stara Błotnica; odcinek od km 5+675 do km 6+675 w 

miejscowości Kadłub i od km 7+975,00 do km 8+974,00 w miejscowości Stara... 

Termin składania ofert: 2014-04-10  

 

Białobrzegi: Przebudowa drogi powiatowej nr 1120W Młodynie Górne-Kadłub-Stara 

Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Numer ogłoszenia: 91261 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 
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: 64485 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. 

Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 048 6132338, faks 048 6132338. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 

1120W Młodynie Górne-Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z 

przebudową drogi powiatowej nr 1120W Młodynie Górne - Kadłub - Stara Błotnica; odcinek 

od km 5+675 do km 6+675 w miejscowości Kadłub i od km 7+975,00 do km 8+974,00 w 

miejscowości Stara Błotnica. Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu 

białobrzeskiego, gminie Stara Błotnica w pasie drogowym drogi powiatowej. Dane do 

sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z projektu technicznego, który jest integralną 

częścią tego opracowania. Przebudowa drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na w/w odcinku drogi. Uzyskamy to poprzez: - budowę chodników wraz z 

przejściami dla pieszych; - zastosowaniu poręczy ochronnych w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych; - ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 1 km; - poprawę odwodnienia 

drogi; Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, 

nadmiar odwozimy na odkład do 1 km; Materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na 

odkład do 1 km; Przedmiotem wyżej wymienionego zadania będzie realizacja m.in. : -

ułożenia dywanika asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1120W w miejscowości Kadłub 

od km 5+675 do km 6+675 o szerokości 5,5 m, długości 1000 mb; -odmulenia rowów na 

długości 350 mb z wymianą uszkodzonych rur na 10 zjazdach do posesji z mechaniczną 

ścinka poboczy; -przebudowy ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1120W w 

miejscowości Stara Błotnica od km 7+975 do km 8+974 szerokość chodnika 2 m, wykonany 

z kostki brukowej o grubości 6 cm, położony na długości 982 mb; 3 -przebudowy zjazdów 

indywidualnych do posesji szerokość zjazdów 6m wraz z przepustami pod zjazdami z rur PE 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64485&rok=2014-03-26


fi 40 cm, ilość zjazdów 33 szt, dodatkowo dwa zjazdy publiczne o szerokości 6m wraz z 

przepustami pod zjazdami z rur PE fi 40 cm, nawierzchnie zjazdów wykonane z kostki 

brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm; -wykonanie odwodnienia polegającego na 

oczyszczeniu rowów z namułu oraz wykonaniu 13 wpustów ulicznych z podłączeniem do 

rowu; -wykonanie 3 przejść dla pieszych - dwa przez drogi gminne krzyżujące się z drogą 

powiatową 1120W, jedno przez drogę powiatową 1120W, szerokość przejść 4 m, na przejściu 

dla pieszych na drodze powiatowej po stronie cmentarza zamontowane zostaną poręcze 

ochronne sztywne jako element bezpieczeństwa ruchu, przy figurce w obrębie skrzyżowania z 

drogą gminną zostaną zamontowane poręcze ochronne łańcuchowe - do wykonania użyte 

zostaną płyty z wypustkami umożliwiające zlokalizowanie przejść dla niewidomych; 

Obramowania chodnika krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm od strony jezdni, długość 

krawężnika 982 m i obrzeżem 6 x 20 cm od strony rowu, długość obrzeża 1009,90 m; -

wykonania oznakowania pionowego w postaci znaków informacyjnych (D6) - przejście dla 

pieszych 6 szt.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 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: 28.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERBUD Sp. z o.o. 26-600 

Radom, ul. Limanowskiego 154, Limanowskiego 154, 26-600 Radom, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 444715,47 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 547000,02 

 Oferta z najniższą ceną: 547000,02 / Oferta z najwyższą ceną: 814405,46 

 Waluta: PLN. 

 
 


