
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów - Stare Podole – Wicie - Podole Nowe w km
7+379 ÷ 9+269

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 256852607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowicka@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz
www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

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 Nr 1304W Celejów - Stare Podole – Wicie - Podole Nowe w km
7+379 ÷ 9+269

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb4713c7-fc04-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227093/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 09:21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001047/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe
w km 7+379 – 9+269

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148086/01

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WO.242.9.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1256086,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km
+379 ÷ 9+269.

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare
Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 ÷ 9+269. Roboty będą polegały na ułożeniu
oporników, wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczną asfaltową, ułożeniu siatki
szklano węglowej, wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonaniu zjazdów bitumicznych i
z kostki brukowej, wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych oraz oznakowania pionowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie
lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów
możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych
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parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie
rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie
stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej
SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych
rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem
„lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

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: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 1282817,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1651713,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1282817,84 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 430941540

7.3.3) Ulica: Krańcowa

7.3.4) Miejscowość: Lubartów
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7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty brukarskie - nazwa firmy podwykonawcy nie jest jeszcze znana

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1282817,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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