
Ogłoszenie nr 510196041-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach 
powiatowych – 3 zadania

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: 581068-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 13038229700000, ul. ul. Mazowiecka  7, 06-400  Ciechanów, 
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 737 814, e-mail pzd@pzdciechanow.pl, faks 236 725 414.
Adres strony internetowej (url): www.pzdciechanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – 3 zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.231.13.2020
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 wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Ciechanowskiego w podziale na następujące części: 1) zadanie nr 1 – wykonanie 
oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr 1213W Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie na 
odcinku Chrzanówek – Opinogóra Górna – 1651,00 m2; 2) zadanie nr 2 – wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego na drodze powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Gołotczyzna Szkoła – 
Sońsk (do stacji paliw) – 914,60 m2; 3) zadanie nr 3 – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na 
drodze powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Sońsk (od stacji paliw) – Gąsocin (do 
oczyszczalni) – 1472,30 m2. 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla 
pieszych, linie rozgraniczające, strzałki, itp.). Oznakowanie grubowarstwowe ma być strukturalne. 3. Wykonanie 
oznakowania poziomego należy przeprowadzić powodując jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. 4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ), 
dokumentacja projektowa. 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących 
(kluczowych) części zamówienia - malowanie oznakowania. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia. 7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zapewnił 
ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie złożonej oferty. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (za wyjątkiem pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności przy realizacji 
zamówienia - w zakresie malowania oznakowania. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy; 10. 
Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 
29 ust. 3a ustawy Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaj czynności 
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 11. Zamawiający zaleca 
dokonanie wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem 



zamówienia, uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. 
Rezygnacja z udziału w wizji lokalnej oznacza, że Wykonawca zdobył na podstawie dokumentacji przetargowej wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233221-4

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: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82679.46
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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 Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A.
Email wykonawcy: biuro@ppud.pl
Adres pocztowy: Woskrzenice Duże 132
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: podlaskie

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 83259.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79198.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119813.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: zadanie nr 1 – wykonanie oznakowania 
poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr
1213W Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie na odcinku 
Chrzanówek – Opinogóra Górna – 1651,00 m2



podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46262.52
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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 Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A.
Email wykonawcy: biuro@ppud.pl
Adres pocztowy: Woskrzenice Duże 132
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: podlaskie

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 46123.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46123.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66372.52
Waluta: PLN
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:

CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: zadanie nr 2 – wykonanie oznakowania 
poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr
2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku 
Gołotczyzna Szkoła – Sońsk (do stacji paliw) – 914,60 
m2

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: zadanie nr 3 – wykonanie oznakowania 
poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr
2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku 
Sońsk (od stacji paliw) – Gąsocin (do oczyszczalni) – 
1472,30 m2



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73093.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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 Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A.
Email wykonawcy: biuro@ppud.pl
Adres pocztowy: Woskrzenice Duże 132
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: podlaskie

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 74248.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70611.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108655.74
Waluta: PLN
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.


