
Ogłoszenie nr 510135689-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Remont drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz

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: 554680-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): http://pzdciechanow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.231.9.2020
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: remont drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - 
Szulmierz na odcinku o długości 1955 m. 1) Szczegółowy zakres robót określa Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie określonym w kosztorysie 
ofertowym oraz przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający 
wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w 
przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy. 2) Podane przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie 
oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze sztuką 
budowlaną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
wyżej wymienionych dokumentach. 3) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę następujących (kluczowych) części zamówienia - roboty bitumiczne. W 
pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
4) 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. 5) 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 robót nawierzchniowych. 6) 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; 7) Powyższe wymagania określają w 
szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, b) 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, c) 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. 2. 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:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

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: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 475221.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: BUDOMOST Sp. z o. o.
Email wykonawcy: oferty@budomost.com.pl
Adres pocztowy: Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37



Kod pocztowy: 15-521
Miejscowość: Białystok
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 484661.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 484661.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 630677.21
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.


