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Ogłoszenie nr 500053648-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń –
Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w
Żarkach”
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: 516811-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul.
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail
sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.myszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki,
odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/9/342/DP/ST/2018
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:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr
3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska - Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej
ul. Mickiewicza w Żarkach.” 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego
robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka ul. Częstochowskiej o długości ok.
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670,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza w
Żarkach” oraz remont dwóch obiektów mostowych w ciągu tej ulicy. 1. Projekt część drogowa
przewiduje: - Remont istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,80 6,90 m wraz z wymianą istniejących krawężników na nowe z jednoczesną budową ścieku
przykrawężnikowego z kostki granitowej. Remont obejmuje frezowanie istniejącej warstwy
bitumicznej na głębokość ok. 7 cm i wykonanie nakładki z betonu asfaltowego. - Remont oraz
przebudowę ciągów pieszych zlokalizowanych wzdłuż ul. Częstochowskiej wraz z wymianą
obrzeży na nowe. Projekt przewiduje rozbiórkę całej konstrukcji istniejącej nawierzchni
chodnika oraz wbudowanie nowej z warstwa ścieralną z betonowej kostki brukowej. - Remont
oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji. Projekt przewiduje rozbiórkę całej konstrukcji
nawierzchni istniejących zjazdów oraz wykonanie nowej z warstwą ścieralną z betonowej kostki
brukowej. - Przebudowę skrzyżowania z ul. Olsztyńską wraz z fragmentem ul. Olsztyńskiej w
rejonie skrzyżowania z ul. Częstochowską. Projekt przewiduje rozbiórkę całej konstrukcji
nawierzchni na zaznaczonym fragmencie, korektę wyokrągleń krawędzi jezdni na łukach oraz
ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. - Przebudowę
skrzyżowania z ul. Spadową. Projekt przewiduje frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
korektę wyokrągleń krawędzi jezdni na skrzyżowaniu, wbudowanie nowych warstw konstrukcji
nawierzchni na poszerzeniach oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wyczyszczenie istniejącego wpustu na początku opracowania nie objętym remontem
nawierzchni. - Wymianę istniejących (starych) wpustów deszczowych na nowe. - Przebudowę
części istniejących wpustów deszczowych polegająca na zmianie ich lokalizacji i wymianie na
nowe wraz z wykonaniem nowych przykanalików z rur PVC o śr. 200 mm. - Budowę nowych
wpustów deszczowych wraz z wykonaniem nowych przykanalików z rur PVC o śr. 200 mm. Przebudowę istniejących studni kanalizacyjnych polegającą na wymianie starych murowanych
studni na nowe z prefabrykowanych kręgów betonowych. - Budowę nowej studni kanalizacyjnej
na istniejącym kanale w miejscu istniejącego trójnika. - Remont kap chodnikowych na
istniejących przepustach polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość około 3
cm i ułożenie nawierzchni poliuretanowo – - epoksydowej o gr. 3 cm. Dodatkowo na długości
obiektu inżynierskiego należy ustawić krawężniki mostowe 18x18 cm. - Wymianę istniejących
balustrad na obiekcie inżynierskim, - projekt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w
kosztach ogólnych 2. Projekt część mostowa przewiduje: - Remont mostu drogowego w ciągu
DP nr 3809 S (km 0+544,47) nad rzeką Czarka w Żarkach. Schemat statyczny stanowi
żelbetowa płyta monolityczna wolnopodparta, wsparta na pełnościennych żelbetowych
monolitycznych przyczółkach. Rozpiętość teoretyczna L=7,45 m. Światło poziome obiektu
wynosi 6,51m. Światło pionowe mieści się w granicach 0,89-1,08 m. Obiekt umiejscowiono w
skosie, pod kątem 70 st. względem osi drogi. - Remont mostu drogowego w ciągu DP nr 3809 S
(km 0+077,28) nad rzeką Leśniówką w Żarkach. Schemat statyczny stanowi żelbetowa płyta
monolityczna wolnopodparta, wsparta na pełnościennych kamiennych przyczółkach. Rozpiętość
teoretyczna L= 3,0 m. Światło poziome obiektu mieści się w granicach 2,75 m. Światło pionowe
wynosi 1,05-1,6m, - projekt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w kosztach ogólnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45100000-8, 45112100-6, 45212221-1, 45221119-9

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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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