
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971218187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 100 B

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684585330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@pzd-nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.pzd-nowasol.pl/zamowienia-powyzej-130-tys/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09d3af7e-de50-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170547/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 10:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126716/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3411.11.2021.PZD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 552483,80

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 1048F w
Mirocinie Górnym. 

Zakres inwestycji obejmuje:
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wymieszanego z piaskiem, tłuczniem żwirem i kamieniami
wraz z wywiezieniem nadmiaru na składowisko Wykonawcy; 
- Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni gr. 30 cm, składającej się z podbudowy z tłucznia
wymieszanego z kamieniami i piaskiem i starej nawierzchni drogi z kamienia polnego; 
- Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów;
- Karczowanie krzaków i poszycia;
- Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy.;
- Wykonanie wykopów ręcznie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy;
- Wykonanie nasypów.; 
- Wykonanie profilowania rowów;
- Wykonanie remontu przepustu fi 80 cm;
- Remont przepustów pod zjazdami fi 40 cm;
- Wykonanie muru oporowego;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat II-IV - trasa główna;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na zjazdach publicznych; 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na chodniku
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na poboczach;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20cm po zagęszczeniu -
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trasa główna;
- Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20cm po zagęszczeniu;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 25cm po zagęszczeniu -
zjazdy; 
- Wykonanie warstwy podbudowy(warstwy odcinającej) z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10cm
po zagęszczeniu - chodnik; 
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, stabilizowanego mechanicznie wraz z
poboczami szerokości 75 cm przy zjazdach; 
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 9cm - trasa główna;
- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni o śr. gr. 7 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę
na składowisko Inwestora do 20 km;
- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S gr. 4cm - trasa główna;
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zjazdach;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem z betonu B15;
- Wykonanie nawierzchni pobocza z kamiennej kostki brukowej gr. 16 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa 0-31,5 mm gr 15 cm;
- Plantowanie, humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą (humus z odzysku);
- Wykonanie palisady betonowe 16,5x11x80 wraz z oporem z betonu C16/20;
- Wykonanie oznakowania poziomego;
- Wykonanie oznakowania pionowego;
- Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie
betonowej z betonu B20 (C16/20);
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5
cm i ławie betonowej z betonu B20 (C16/20);
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5
cm i ławie betonowej z betonu B20 (C16/20) na zjazdach;
- Ułożenie betonowego korytka odwadniającego w kształt rury (2 szt. ) na podsypce cem-piask.
1:4 gr. 5 cm , przez chodnik co 50 m o dł. 1,8m od km + 0,350 do km +0,700;
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej i jej przełożenie;
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci na czas wykonywania robót, prace wynikające z
uzgodnień z właścicielami sieci, w tym montaż rur osłonowych;
- Wykonanie zabezpieczenia robót podczas wykonywania ściany czołowej i montażu przepustu
za pomocą stalowych ścianek szczelnych wyciąganych o długości 3,0 - 6,0 m lub za pomocą
płyt drogowych lub w inny sposób zależny od wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera
dostosowany do sposobu wykonywania robót przez Wykonawcę zapewniającą stateczność i
ochronę przed wodą gruntową i wodą płynącą oraz zapewniający stateczność drogi i skarp;
- Pompowanie wody na czas wykonywania robót, wydajność pomp dostosowana do
przepuszczenia wody znajdującej się w cieku w czasie, Wygrodzenia koryta cieku, przełożenie
cieku, wykonanie grodzi wraz z ewentualnym wykonaniem bypasu, średnica bypasu lub inny
sposób zależny od Wykonawcy;

2. Dane techniczne.
Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:
� klasa techniczna Z,
� kategoria ruchu KR2,
� prędkość projektowa 40 km/h 
� szerokość jezdni 2x3,00 m plus poszerzenia na łukach, w miejscach uspokojenia ruchu
zawężenie do 5,5 m
� szerokość chodnika netto 2,00 m z miejscowymi zawężeniami do 1,5 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
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