
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

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

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 109

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

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

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.pzdpbialobrzegi.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31853b5f-1ecc-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373918/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03 10:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036208/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi”.

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

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,384 km. Jezdnia - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z
betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza (śr. 4cm) 169,00 t. warstwa ścieralna (gr. 3cm) 2 133,00m2, poszerzenie jezdni
do szerokości 5,50m i lokalne odtworzenie konstrukcji drogi w miejscach utraty nośności. Konstrukcja poszerzenia i
odtworzenia, warstwa odsączająca z piasku (gr. 15cm) 461,00m2, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (gr. 25cm)
461,00m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (gr. 6cm) 440,00m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC8S gr. 3 cm. Chodnik dla pieszych - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z betonu C 8/10 - 472,00 m,
ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej (gr 5,0 cm) 379,00 m, warstwa odsączająca z piasku
(gr. 10,00 cm) 762,00 m2, podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (gr. 10cm) 762,00 m2, nawierzchnia
chodnika z kolorowej kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej (gr. 3 cm)762,00 m2. Zjazdy do gospodarstw –
warstwa odsączająca z piasku (gr. 10,00 cm) 133,00 m2, podbudowa pod zjazdami z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (gr.
20,00 cm) 89,00 m2, (gr. 15,00 cm) 44,00 m2, nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC8S ( gr. 4,0 cm) 133,00 m2.
Zatoka postojowa – warstwa odsączająca z piasku (gr. 10,00 cm) 170,00 m2, podbudowa pod zatoką postojową z kruszywa
łamanego 0/31,5 mm (gr. 20,00 cm) 170,00 m2, nawierzchnia zatoki postojowej z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem otworów kruszywem drobnym) 170,00 m2. Pobocza, ścinka istniejących poboczy,
wykonanie poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm ( gr. 10cm) 281,00 m2.. Wykonanie sączka z
kruszywa 40x80 cm 24,00 m. Wykonanie nowej Stałej Organizacji Ruchu – znaki pionowe 6 szt., oznakowanie poziome
grubowarstwowe 54,19 m2, bariery SP-04 30,00 m, bariery U-12a 18,00 m. Regulacja zaworów i studzienek 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 716934,28 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 716934,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 716934,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DADO Mateusz Prasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 798-14-64-078

7.3.3) Ulica: Wacyńska 28A

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 716934,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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