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Ogłoszenie nr 510092000-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli: Remont dróg powiatowych polegający na odnowie
dywanikowej nawierzchni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533263-n-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, Krajowy numer identyfikacyjny 97121818700000, ul. ul.
Wojska Polskiego , 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 585 330, e-mail
drogi@pzd-nowasol.pl, faks 684 585 330.
Adres strony internetowej (url): www.pzd-nowasol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.3411.07.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego
polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni obejmujący: • Roboty pomiarowe, •
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm, • Mechaniczne wykonanie koryta w
gruncie kat. III-IV na głębokość średnio 30 cm, • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5, warstwa o grubości 25 cm po zagęszczeniu, •
Oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości około 0,4 kg/m2 na
oczyszczonym podłożu (istniejąca nawierzchnia drogi), • Mechaniczne ułożenie warstwy
wyrównującej i profilującej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości od 2 do 8 cm (średnio 5
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cm), • Uzupełnianie poboczy tłuczniem lub frezowinami, • Regulacja wysokościowa studni
kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni, • Regulacja pionowa
skrzynek zaworów gazowych ulicznych zlokalizowanych w jezdni, • Rozłożenie siatki
wzmacniającej na powierzchni jezdni, 2. Remont dróg powiatowych obejmuje wybrane odcinki
na sieci dróg powiatowych Powiat Nowosolskiego przyjmując średnią odległości 25 km od
miejscowości Nowa Sól. Zlecenia etapowe będą udzielane przez zamawiającego w zależności od
potrzeb remontowych. Każdorazowe rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni
od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji
lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i
ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384902.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 63
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.: dolnośląskie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 520223.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 520223.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 520223.58
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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