
Ogłoszenie nr 510415211-N-2021 z dnia 12.02.2021 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi
powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie” Zadanie nr 2: ”Budowa i przebudowa sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w
Malinowicach”  

 
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: 769819-N-2020

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

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: 
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik Rogoźnik Osoba do kontaktu: Karolina Pławska 
2. Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary Osoba do kontaktu: Agnieszka Medaj

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27628737000000, 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

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): 
Zamawiającym odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, który uzgadnia
z Gminą Psary postanowienia SIWZ, a następnie zawrze umowę w imieniu i na rzecz Zamawiających. Szczegółowe warunki współdziałania
zostały określone w porozumienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie” Zadanie nr 2: ”Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WDMiOD-ZP.272.19.2020

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: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul.
Wiejska w Sarnowie” Zadanie nr 2: ”Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont
oczyszczalni ścieków w Malinowicach” 2. Zakres robót obejmuje: 2.1. Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w
Sarnowie: 1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową (wraz z remontem
nawierzchni na skrzyżowaniu) do granicy pasa drogowego DK 86 (bez ingerencji w pas drogi krajowej). 2. Przebudowa obejmuje przebudowę
jezdni, budowę (po stronie północnej) w istniejącym poboczu kanalizacji deszczowej i chodnika oraz remont istniejących zjazdów
indywidualnych. 3. Zakres przebudowy w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. 4. Długość przebudowywanej drogi (ul. Wiejskiej)
wynosi ~ 192,04 m. 5. W ramach przebudowy przewiduje się do zabudowy, wymiany: - konstrukcję i nawierzchnię jezdni – nowa
nawierzchnia z mieszanki min. – bit. i pow. ~ 1180,0 m2 - krawężniki betonowe 15x30 cm wystające, zaniżone ~ 204,0 m - krawężniki
betonowe 12x22 cm najazdowe ~ 89,0 m - obrzeża betonowe 8x30 cm ~ 144,0 m - kanalizację deszczową z rur PVC fi 315 ~ dł. 178,0 m -
studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 = 8 szt. - studzienki ściekowe betonowe fi 500 = 11 szt. - konstrukcję i nawierzchnię
chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ~ 309,0 m2 - konstrukcję i nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm ~ 208,7
m2 - zieleńce (humusowanie + obsianie nasionami traw) ~ 247,0 m2 - znaki pionowe = 8 szt. - oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne ~ 57,0 m2 2.2. Zadanie nr 2 Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz
remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach: 1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej stalowej DZ 200 oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową do granicy pasa drogowego DK
86 (bez ingerencji w pas drogi krajowej). 2. Zakres przebudowy w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. 3. Długość przebudowywanej
sieci wodociągowej wynosi ~ 467,00 m, długość budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ~ 235,00 m 4. W ramach przebudowy przewiduje
się do zabudowy, wymiany: - budowę sieci wodociągowej przewiertem sterowanym z rur PE 100 SDR 11 RC Ø 160 – 221,00 mb z odejściami
do działki i zabudową studzienki wodomierzowej, - budowę sieci wodociągowej przewiertem sterowanym z rur PE 100 SDR 11 RC Ø 200 –
246,00 mb z odejściami do działki i zabudową studzienki wodomierzowej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odejściami do
działki z rur PE 100 SDR 11 – 235,00 mb

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233161-5, 45233220-7, 45231300-8, 45230000-8, 45111000-8, 45112000-0, 45112000-5, 45232150-8,
45231100-6, 45231110-9

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: 02/02/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1186274.68 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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:  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: „DROGREM” Łukasz Kyrcz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Prusa 40/4 
Kod pocztowy: 41-902 
Miejscowość: Bytom 
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 816653.85 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 816653.85 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1522531.17 
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. 


