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Ogłoszenie nr 510095722-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku: Przebudowa dróg powiatowych na terenie
powiatu będzińskiego

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: 526312-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540054875-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, Krajowy numer identyfikacyjny
27628737000000, ul. ul. Węgroda  59, 42-582  Rogoźnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
2877519, e-mail zamowienia@pzdbedzin.pl, faks 32 2877885. 
Adres strony internetowej (url): www.bip-pzd.powiat.bedzin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WDMiOD-ZP.272.2.2020

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 zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa
dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego (z podziałem na części) 2. Zakres robót
obejmuje następujące części: 2.1. Część I: Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S –
ul. Odkrywkowa w Będzinie – etap III – Przewidywany zakres zakłada budowę kanalizacji
deszczowej i chodnika wraz z przebudową zjazdów do posesji po północnej stronie ul.
Odkrywkowej na długości ok. 347 mb. na odcinku od posesji numer 152 do posesji numer 120.
Chodnik zlokalizowany przy jezdni szer.2,0m, kanalizacja chodnika pod nawierzchnią nowego
chodnika. Kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej
wykonanej w etapie poprzednim. Na szer. 1,5m przewidziano renowację pasa
przykrawężnikowego jezdni na długości nowego chodnika Zakres robót obejmuje: a. kanalizację
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część I: Przebudowa odwodnienia drogi
powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie – etap
III

deszczową z rur PCW – Dn 315 – dł.325,0mb b. przykanaliki z rur PCW – Dn 200 – dł. 20,8mb
c. studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – szt. 7 d. studnie systemowe z tworzywa fi 600 – szt.6 e.
studzienki ściekowe betonowe z wpustami typowymi fi 500 – szt.6 f. studzienki ściekowe
betonowe z wpustami krawężnikowo – jezdniowymi – szt. 3 g. nową konstrukcję i nawierzchnię
chodnika z kostek betonowych szarych – pow.560,0m2 h. nową konstrukcję i nawierzchnię
zjazdów do posesji z kostek bet. kolorowych – pow.298,0m2 i. wymianę konstrukcji pasa
przykrawężnikowego jezdni z BA – pow.521,0m2 j. znaki drogowe pionowe – szt.6 k.
oznakowanie poziome – pow.26,88m2 2.2. Część II: Przebudowa drogi powiatowej 4708 s – ul.
Wojska Polskiego w Będzinie – etap I – Przewidywany zakres zakłada odcinkowo remont,
przebudowę istniejących chodników i dobudowę nowych chodników wraz z przebudową
zjazdów (w granicy pasa drogowego) o długości ok. 283 mb na odcinku od ul. Żytniej do posesji
108 ( strona południowa). Zakres ten jest I etapem zamierzenia inwestycyjnego polegającym na
przebudowie chodników na całym ciągu ul. Wojska Polskiego. Chodnik zlokalizowany przy
jezdni szer. 2,0m.Po zabudowie chodnika przewiduje się renowację pasa przykrawężnikowego
na długości nowego chodnika. Zakres robót obejmuje: a. ścięcie drzew z karczowaniem pni – szt.
16 b. zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm wystających na ławie betonowej – dł.
274,54 mb c. zabudowę krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej –
dł. 33,74mb d. zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm – dł. 263,33 mb e. budowę nowej
konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek betonowych gr.8 cm koloru szarego - pow.499,90
m2 f. budowę nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdów z kostek betonowych 8cm kolorowych –
pow.72,83 m2 g. renowację pasa przykrawężnikowego jezdni z BA – pow. 294,04 m2 h.
renowację pasa zieleni – pow. 439,20 m2 i. zabudowę studni rewizyjnej betonowej fi 1000 – szt.
1 j. zabudowę rur PCV fi 315 – dł.2 mb

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2

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: 06/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325170.07 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część II: Przebudowa drogi powiatowej 4708 S
– ul. Wojska Polskiego w Będzinie – etap I

0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4

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: P.P.U.H. "LIBUD" 
Email wykonawcy: libud@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Sucha 48A 
Kod pocztowy: 41-200 
Miejscowość: Sosnowiec 
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 399959.19 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399959.19 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 655590.92 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162520.11 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12 
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:  5

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
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Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. LIBUD Liberda spółka jawna 
Email wykonawcy: libud@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Sucha 48a 
Kod pocztowy: 41-200 
Miejscowość: Sosnowiec 
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 199899.74 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199899.74 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 360330.32 
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. 


