
Ogłoszenie nr 510118165-N-2020 z dnia 02-07-2020 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania 
z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin

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: 541554-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 540093908-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 Starogardzki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 

ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański; NIP 592-205-78-38; osoba do kontaktów: Piotr 

Chrzanowski tel. 58/562-34-61 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 

Starogard Gdański; NIP 592-020-29-57; osoba do kontaktów: Tomasz Malinowski tel. 58/562-

81-90 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza  

9, 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail 

pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62. 

Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

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): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi 

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny 

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
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odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych upoważnionym do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz 

powyższych Zamawiających na mocy zawartego obopólnie porozumienia jest Powiat 

Starogardzki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. 

Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.404.7.2020.PCh 

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 niniejszego zamówienia jest: przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na 

odcinku od skrzyżowania z DW nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G 

Starogard-Koteże-Sumin zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i niniejszym opisem przedmiotu 

zamówienia. 2. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ została sporządzona 

dla szerszego zakresu robót niż stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje – odcinek Nr 2 od km 0+000 (rondo Łupaszki) do km 

0+912,40 (wjazd do PWiK Star-Wik zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i opisem przedmiotu 

zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje 

odcinek od studni Si1 do studni R1 wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego. Na sieci 

kanalizacji sanitarnej należy zastosować włazy betonowe klasy D400. W związku z tym, przy 

sporządzaniu oferty i wycenie prac, należy pominąć pozostały zakres robót. Dodatkowo w cenie 

ofertowej należy uwzględnić: 1) Budowę zjazdu na działkę nr 14/5 obręb ewidencyjny 1 w 

jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 2) Budowę zjazdu na działkę nr 281 obręb 

ewidencyjny 22 w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański-M. 3) Przestawienie (korekta 

lokalizacji) wszystkich słupów linii energetycznej i słupów oświetlenia ulicznego kolidujących z 

układem drogowym niezależnie od ilości wskazanej w przedmiarze robót. 4) Wymianę 5 szt. 

słupów linii energetycznej (pojedynczych). Lokalizacja słupów: - odcinek od ronda Łupaszki do 

ul. Bursztynowej – 3 szt.; - na wysokości budynku nr 114 – 1 szt.; - pomiędzy budynkiem nr 116 

i nr 118 – 1 szt. 5) Zakup i montaż muru oporowego betonowego typu L o wymiarach 

180x100x100 na długości 353 mb. Lokalizacja muru oporowego: - od skrzyżowania z ul. 

Kasprzaka do posesji nr 120 strona prawa kierunek Lubichowo - ok. 112 mb; - od skrzyżowania 

z ul. Południową do słupa energetycznego typu „A” strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 114 

mb; - od posesji nr 119 do skrzyżowania z ul. Słoneczną strona lewa kierunek Lubichowo – ok. 

37 mb; - od skrzyżowania z ul. Słoneczną do wjazdu do PWiK Star-Wik strona lewa kierunek 

Lubichowo – ok. 90 mb. 6) Zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych nawiązując formą do 

istniejących wiat przystankowych zlokalizowanych w m. Starogard Gdański ul. Kolejowej na 

wys. budynków nr 30 i 32 oraz ul. Gdańskiej na wys. dworca PKS. Przy budowie kanalizacji 

deszczowej należy zastosować wpusty podkrawężnikowe typu fortepianowego. W ciągach 

pieszych i rowerowych należy zastosować włazy betonowe klasy D-400. Nawierzchnię ciągów 

pieszych i rowerowych należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w nawiązaniu do 

kolorystyki I etapu przebudowy. Na przebudowywanym odcinku należy ująć w wycenie oprócz 

regulacji studni teletechnicznych również wymianę ich ram na nowe. Balustradę U-11a 

Page 2 of 5

02.07.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/0f1417fb-c4fa-4817-8910-f64b3a08fd51



wskazaną w przedmiarze robót (pkt. C przedmiaru drogowego) należy zastąpić balustradą 

U-12a. 3. Należy dokonać regulacji i zabezpieczeń wszystkich urządzeń takich jak studnie, 

wpusty, włazy, zasuwy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie 

budowy)wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu. 

Regulacja polega na dostosowaniu rzędnej do projektowanego zagospodarowania terenu. 4. 

Materiały rozbiórkowe jak istniejące oznakowanie pionowe, istniejące elementy bezpieczeństwa 

ruchu, kostka betonowa i brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty drogowe betonowe, płyty typu 

Yumbo, destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni są własnością Powiatowego Zarządu 

Dróg w Starogardzie Gdańskim i należy je dostarczyć na Bazę w miejscowości Borzechwo (gm. 

Zblewo) ul. Szkolna 18. Elementy betonowe należy dostarczyć na ostreczowanych paletach. 

Koszty palet leżą po stronie Wykonawcy. 5. Bezpośrednim płatnikiem za wykonane roboty w 

zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, ul. 

Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański, KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57. 6. 

Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży 

Zamawiającemu. Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy uwzględnić 

zachowanie przejezdności przez skrzyżowania. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie 

utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizacji ruchu. 7. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych 

działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie 

wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym 

pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 9. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na 

czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie 

odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z 

prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. Suma ubezpieczenia, w zakresie o 

którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż kwota 3.000.000,00 zł (trzy 

miliony złotych). 10. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc 

od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 11. Termin 

wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 

terminie nie dłuższym niż 44 tygodnie (308 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny 

termin realizacji wynosi 40 tygodni (280 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z 

przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji. 12. Koszty uzyskania wszystkich 

niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych 

opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące 

czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją: - robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych, - robót ziemnych, - robót nawierzchniowych, - robót montażowych, - robót 

remontowych, - robót elektrycznych, - robót teletechnicznych, - odwodnienia liniowego, - 

kanalizacji sanitarnej, - oświetlenia ulicznego były zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji 

wykonywanych przez nie czynności). Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale IV i 

V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju 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. 

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich 

realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które 
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w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub 

Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie określa żadnych wymagań 

dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy 

Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać 

osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia 

budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do 

pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku 

pracy pod kierownictwem pracodawcy. 14. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

przedmiary robót. Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny 

ofertowej. Przedmiary robót zostały opracowane celem ustalenia wstępnego zakresu prac do 

wykonania. Przedmiary niniejsze sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót 

budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować 

jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cenę oferty 

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym opisem przedmiotu 

zamówienia oraz po zapoznaniu się z terenem budowy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i 

ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od 

rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów 

ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności 

przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym. 15. Wskazane jest 

dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót 

oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym. 16. Wykonawca ma obowiązek wykonania na 

własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt. dla Zamawiającego. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45232130-2, 45231220-3, 

45231400-9, 45232300-5, 45233221-4, 45233290-8 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 6498000.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
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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: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. 

Email wykonawcy: biuro@pbdsa.pl 

Adres pocztowy: ul. Pomorska 26A 

Kod pocztowy: 83-200 

Miejscowość: Starogard Gdański 

Kraj/woj.: pomorskie 

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 7992540.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7992540.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8558608.50 

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: 60% 

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. 
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