
Ogłoszenie nr 510177568-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

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

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: 563708-N-2020

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

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 (z podziałem na części)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WDMiOD-ZP.272.11.2020

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 drogi powiatowej 4722 S – ul. Sielecka w
Będzinie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zagórskiej Przewidywany zakres zakłada
przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Sieleckiej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Zagórskiej na długości ok. 174 m. Do przebudowy istniejące chodniki, zjazdy i jezdnia. Dla
potrzeb prawidłowego odwodnienia odcinka pasa drogowego przewiduje się zabudowę nowych
studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz studzienek ściekowych z
przykanalikami. Uzbrojenie podziemne w postaci kabli zabezpieczone zostanie rurami
ochronnymi. Kolidująca sieć kablowa zostanie przebudowana Zakres robót obejmuje: a. nową
konstrukcję i nawierzchnię jezdni z mieszanki min. – bit. – pow. 1818,10 m2 b. nową



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej 4722 S – ul.
Sielecka w Będzinie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Zagórskiej

konstrukcję i nawierzchnię z kostek betonowych gr. 8 cm koloru szarego – pow. 965,15 m2 c.
nową konstrukcję i nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej – pow. 373,50
m2 d. zabudowę krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej – dł.
479,79 m e. zabudowę krawężników betonowych obniżonych na ławie betonowej – dł. 53,26 m
f. zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm – dł. 31,97 m g. montaż rur osłonowych na istniejącej
sieci kablowej – dł. 240 m h. zabudowę studni rewizyjnej betonowej fi 1000 – szt. 1 i. zabudowę
rur PCV fi 315 – dł.2 mb j. przebudowa sieci kablowej podziemnej energetycznej – dł. 210 m k.
zabudowę nowych studni rewizyjnych betonowych fi 1200 – szt. 2 l. zabudowę nowych
studzienek ściekowych betonowych fi 500 – szt. 9 m. zabudowę rur PVC-U fi 160 (
przykanaliki) – dł. 54,32 m n. oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne – pow.
120,31 m2 2.2. Część II: Przebudowa drogi powiatowej 4708 s – ul. Wojska Polskiego w
Będzinie – etap II – Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej 4708 S
w ciągu ul. Wojska Polskiego, od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina do zjazdu przy posesji
numer 19, przebudowa polegająca na przebudowie odcinkowo jednostronnie, istniejących
chodników o długości łącznie ok 360 m. Zakres robót obejmuje: a. zabudowę krawężników
betonowych 15x30 cm i 15x11cm na ławie betonowej z oporem– dł. łącznie 348,86 m; b.
zabudowie obrzeży betonowych 8x30 cm– dł.259,50 m; c. wykonanie nowej konstrukcji i
nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej – pow.604,59 m2; d. wykonanie nowej
konstrukcji i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej– pow.32,00 m2 ; e. plantowanie
i humusowanie skarp i terenu z obsianiem traw – 95,24 m2; f. odtworzenie pasa
przykrawężnikowego jezdni z mieszanki min. – bit. – pow.350,55 m2; g. oznakowanie poziome i
pionowe

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

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: 24/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 758073.96 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
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:  3

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0



CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul.
Wojska Polskiego w Będzinie – etap II

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Miedziana 5 
Kod pocztowy: 40-321 
Miejscowość: Katowice 
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 737229.84 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 737229.84 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1101812.87 
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: 24/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 248368.58 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
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:  3

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 209077.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209077.10 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 394334.62 
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. 


