
Ogłoszenie nr 510059766-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach: Wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - na odcinku Jaroszyn - Ląd 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

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: 520345-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540042797-N-2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  
tak  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach, Krajowy numer identyfikacyjny 

31102305500000, ul. Słomczyce  22, 62-420  Słomczyce, woj. wielkopolskie, państwo 

Polska, tel. 0-63 277 11 49, e-mail mosty@pzd.slupca.com, faks 0-63 277 11 49.  

Adres strony internetowej (url): www.pzd.slupca.pl  

Adres profilu nabywcy: www.pzd.slupca.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.pzd.slupca.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 

3090P - na odcinku Jaroszyn - Ląd  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PZD.DDM.321.4.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

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:  
Celem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3090P od m. Jaroszyn do m. Ląd na 

odcinku około 3,2 km wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu dla pojazdów 

oraz pieszych. Obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym, występują 



dużenierówności poprzeczne i podłużne, liczne przełomy, koleiny, siatki spękań na całej 

powierzchni jezdni, oraz znacznie obniżony współczynnik przyczepności zwłaszcza na 

mokrej nawierzchni.W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać poszerzenie jezdni z 

5,50 m do 6,00 wraz z przebudową skrzyżowań. Zakłada się również zwiększenie nośności 

nawierzchni do 115 kN/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, wykonanie 

oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie 

dostępności do posesji oraz segregację ruchu pieszego. Zakres rzeczowy inwestycji: 1) 

całkowita długość drogi – około 3,2 km, 2) droga klasy technicznej „Z”, 3) szerokość jezdni 

ma wynosić minimum 6,00 m 4) jednostronne utwardzone pobocze o szerokości nie mniej niż 

1,00 m 5) jednostronny chodnik dla pieszych przy jezdni, na całym odcinku drogi o 

szerokości – nie mniej niż 1,50 m.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71248000-8, 71220000-6  

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: 06/04/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 117073.17  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: 1  

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

nie 

 

Nazwa wykonawcy: KFG Sp. z o.o. Sp. k.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Wilczak 15  

Kod pocztowy: 61-623  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 



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 144000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 144000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311190.00  

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.  

 

 

Czesław Dykszak 

 /-/ Wicestarosta 


