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Ogłoszenie nr 510215469-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od
skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik
- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"
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: 590399-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 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:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/11/342/DP/ST/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:
4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP
3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” 4.2 Przedmiot
zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na
budowie chodnika w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3805 S o długości – 540,0 mb w
km 2+600 – 3+140, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót. Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.: projekt czasowej organizacji ruchu - roboty pomiarowe (obsługa geodezyjna) - roboty
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przygotowawcze (roboty rozbiórkowe) - wykonanie robót ziemnych (koryto pod ciąg pieszy chodnik i zjazdy) - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń na chodniku i
zjazdach - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - sfrezowanie nawierzchni
jezdni przy krawężniku (frez dowóz na bazę PZD w Myszkowie) - wykonanie nawierzchni w-wa
wiążąca z mieszanek min. bitumicznych gr. 4 cm na jezdni przy krawężniku - wykonanie
nawierzchni w-wa ścieralna z mieszanek min. bitumicznych gr. 4 cm na jezdni przy krawężniku wykonanie nawierzchni w-wa wiążąca z mieszanek min. bitumicznych gr. 5 cm na jezdni ustawienie obrzeży o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową, - ustawienie krawężników betonowych i obrzeży wraz z wykonaniem ławy
betonowej z oporem - wykonanie kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku zgodnie z
dokumentacją techniczną, przedmiarem i STWiORB - przebudowa urządzeń obcych UWAGA:
Roboty pomiarowe (obsługa geodezyjna z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa
Powiatowego) oraz projekt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w kosztach ogólnych.
4.3 Lokalizacja robót: Droga powiatowa Nr 3805S – odcinek o długości – 540,0 mb w m.
Ostrów w km 2+600 – 3 +140. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w
załączonych dokumentach: -Przedmiar robót -załącznik nr 1 do SIWZ, -Dokumentacja
techniczna, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -załącznik nr 2 do
SIWZ. -Projekt wykonawczy załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót jako załącznik do
niniejszej specyfikacji, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego –
opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. 4.4 UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych
opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka),
producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające
właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisywanych w dokumentacji STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową
realizację robót a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w dokumentacji STWiORB. Wykonawca, który będzie powoływać się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w dokumentacji STWiORB. Celem wykonania wyceny powyższych robót zaleca
się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 4.5 Wszelkie
zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej i
projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie
przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 4.6 Materiały użyte do
wykonania zamówienia powinny odpowiadać Polskim Normom przenoszących normy
europejskie, świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne. 4.7 Zamawiający nie
wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233300-2, 45233000-9, 45233260-9, 45236000-0,
45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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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 r – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, gdyż cena następnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 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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