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Ogłoszenie nr 510232819-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do
ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 585307-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540183528-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Powiat Myszkowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki, ul.
Myszkowska 59, REGON: 151405866, NIP : 577-197-51-85 Maciej Mstowski, tel. 34 314 83 04,
email: sekretariat@pzd.com.pl,
Gmina Myszków, z/s w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26 REGON: 151398497, NIP:
577-195-26-46 tel. 34 313 26 82 , email: urzad@miastomyszkow.pl
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
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy PZP niniejszego zamówienia, zamówienie jest prowadzone
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wspólnie przez Powiat Myszkowski reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
z/s w Żarkach oraz Gminę Myszków, z tym, że upoważnionym do prowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach. Obie jednostki
wspólnie przygotowały dokumentację przetargową zamieszczoną na stronie internetowej
Powiatowego Zarządu Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
procedury przetargowej i wyłonienie potencjalnego Wykonawcy na realizację zadania. Opis
przedmiotu zamówienia zawiera zakresy należące zarówno dla Powiatowego Zarządu dróg jak i dla
Gminy Myszków.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na
odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/16/342/DP/ST/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi
powiatowej na odcinku o długości 8,5 km (początek odcinka od ronda - teren gminy Koziegłowy)
do ronda koniec obwodnicy na granicy m. Myszków Mrzygłód oraz budowa chodnika, ścieżki
rowerowej, miejsc postojowych, budowa kanalizacji deszczowej, w miejscach występowania rowów
przydrożnych (odtworzenie), przebudowa dwóch sztuk obiektów mostowych, przebudowa muru
oporowego, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych niezbędnych do udzielenia przez PZD zamówienia na realizację w/w robót
budowlanych objętych pozwoleniem ZRID w przedmiocie przebudowy drogi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71242000-6, 71247000-1, 71248000-8, 71000000-8

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 813008.13
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: GRAMAR Sp.z o.o
Email wykonawcy: gramar.biuro@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Chłopska 15
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie
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 848700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 848700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1279200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 15
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawca wykona opracowanie dokumentacji w zakresie sieci sanitarnej i wodociągowej
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.
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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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