
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1137W WYŚMIERZYCE, UL. KOŚCIELNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościelna 109

1.4.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.4.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9687af75-94a2-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218684/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-22 12:26

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066260/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1137W WYŚMIERZYCE, UL. KOŚCIELNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Część I. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1137W, ul. Kościelnej w Wyśmierzycach. 
Założenia wstępne:
• kategoria – droga powiatowa,
• droga klasy Z
• obciążenie – 115 kN/oś
• zaprojektowanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej, odcinkowa przebudowa chodnika wykonanie przejść dla
pieszych.– w tym celu Biuro Projektowe przeprowadzi analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz występującego
natężenia ruchu pieszego, która potwierdzi zasadność zastosowania takiego rozwiązania.
• opracowanie obejmuje zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
technicznymi (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
z późniejszymi zmianami)

Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe zapoznało się ze stanem
faktycznym terenu objętego zamówieniem.

Część II. Charakterystyka zadania
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1137W ul. Kościelnej obejmuje odcinek od skrzyżowania z
ulicą 16 Stycznia a kończy na rozwidleniu ul. Kościelnej (odcinek od DK 48 do kościoła). Długość odcinka wynosi ok 0,300
km i położony jest na terenie miasta Wyśmierzyce. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi posiada jezdnię o
nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 6,50 m. Po stronie północnej zlokalizowany jest normatywny chodnik dla pieszych.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do kratek ściekowych lub bezpośrednio na pobocze. W pasie drogowym
drogi powiatowej odcinkami zlokalizowana jest sieć wodociągowa i słupy sieci teletechnicznej oraz przyłącza teletechniczne,
wodociągowe, energetyczne (powyższe informacje uzyskano na podstawie map zasadniczych przyjętych do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Białobrzegach. Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych działek
drogowych wynosi od ok. 9,0 m do ok. 16,0 m.
Na całym odcinku zaplanowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zaplanowano wykonanie 2 przejść dla
pieszych w tym jedno wyniesione. Zaplanowano opracowanie projektu nowej stałej organizacji ruchu. Zaplanowano
przebudowę istniejącego odwodnienia ulicy. Obsługa działek przyległych za pomocą zjazdów.
Oś drogi należy wyznaczyć tak aby maksymalnie wykorzystać istniejącą jezdnię oraz zmieścić wszystkie planowane prace
w istniejącym pasie drogowym. W celu dostosowywania istniejących parametrów drogi do parametrów wynikających z
warunków technicznych dla drogi klasy Z. Przebudowę należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym.

Uwaga: Dla całego odcinka drogi uregulowano stan prawny pasa drogowego.

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Projektowo - Usługowe
DROGAN Nachyła Grzegorz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 948-179-06-28

4.3.3.) Ulica: Ul. Szczecińska 78/1

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 7000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00124479/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-10
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5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 7000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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