
Ogłoszenie nr 510203244-N-2020 z dnia 16-10-2020 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej w 
Starogardzie Gdańskim

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: 581720-N-2020 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.404.13.2020.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: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. 

Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim. 2. Zakres robót obejmuje: - odtworzenie trasy i 

punktów wysokościowych – 1,65 km - rozbiórka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie – śr. 

gr. 4 cm – 11 772,00 m2 - wywiezienie materiałów z rozbiórki (frezowania) przy mechanicznym 

załadunku i wyładunku z transportem na składowisko Zarządcy drogi – 470,88 m3 - warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm – 11 772,00 m2 - oczyszczenie i skropienie 

warstw konstrukcyjnych – 11 772,00 m2 - oznakowanie poziome – 172,04 m2 - regulacja 

wysokościowa urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej – 15 szt. W/w przedmiar robót stanowi 

jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiar robót został opracowany 

celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla 
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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. 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 przedmiaru robót z dokumentacją 

projektową i stanem rzeczywistym. 3. Destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni jest 

własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim i należy go dostarczyć na plac 

składowy w miejscowości Starogard Gdański ul. Zielona 18. 4. Wykonawca opracuje na własny 

koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej 

w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. 5. Wykonawca na własny koszt 

oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 6. 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. 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 4 tygodnie (28 dni) od 

dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 2 tygodnie (14 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 nawierzchniowych były 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (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 

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. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w 

Page 2 of 4

16.10.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cdf956e4-89f5-40df-8ef8-962797db3166



terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem 

podziemnym. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

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: 15/10/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 616811.84 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 

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: 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 389678.56 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 389678.56 
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 446636.90 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

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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