
Ogłoszenie nr 510432592-N-2021 z dnia 08.06.2021 r.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Naprawa ubytków na drogach
wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem

oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20 
 

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: 775390-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540413316-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny
13305749000000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00-048  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13. 
Adres strony internetowej (url): www.mzdw.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na
gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr
postępowania 178/20

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
178/20

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) Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą
na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r. 2)
Zamawiający zleca naprawę ubytków masą na gorąco w trzech wariantach: - naprawa ubytków
masą na gorąco o średniej głębokości 4 cm wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego -
naprawa ubytków masą na gorąco o średniej głębokości powyżej 5 cm wraz z frezowaniem,
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na



teren Obwodu Drogowego - naprawa ubytków masą na gorąco o średniej głębokości powyżej 5
cm łącznie z naprawą uszkodzonej podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową
oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego Wykonawca zobowiązany jest
przystąpić do robót natychmiast po wezwaniu przez Rejon Drogowy, który w zależności od
potrzeb wskaże miejsce oraz zakres napraw ubytków masą na gorąco na drogach wojewódzkich
administrowanych przez Rejon. Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW wyznacza inspektora
nadzoru robót w danym Rejonie dla poszczególnego zadania. Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontroli użytych do naprawy ubytków masą na gorąco materiałów, celem sprawdzenia ich
jakości i zgodności z obowiązującymi normami, a w przypadku stwierdzenia złej jakości
materiałów lub złej jakości wykonanych robót, prawo egzekwowania ponownego wykonanie
robót na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni recepty na masy
bitumiczne z technologiem Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót teren budowy
powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odtworzenie
oznakowania poziomego będzie wymagane w ilości wynikającej z potrzeby odtworzenia
oznakowania zniszczonego podczas remontu. Malowanie należy wykonać w technologii
oznakowania zniszczonego podczas remontu. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem
Kierownika Obwodu Drogowego, który zatwierdza wyniki obmiaru. Dodatkowe roboty
wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy
do roszczeń o dodatkową zapłatę. Roboty związane z odtworzeniem oznakowania poziomego
rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Rozliczenie kosztów nastąpi w
oparciu faktyczną powierzchnię wykonania oznakowania poziomego. Należność Wykonawcy
zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej ilości odtworzonego
oznakowania poziomego i ceny jednostkowej zawartej w kosztorysie ofertowym. Kwota
określona w ofercie Wykonawcy za wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego jest
maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robót. Roboty budowlane związane z
naprawą ubytków masą na gorąco rozliczane będą kosztorysowo. Kwota określona w ofercie
wykonawcy za roboty budowlane związane z naprawą ubytków masą na gorąco jest
maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie tych robót. Rozliczenie całości robót nastąpi na
podstawie protokołu odbioru robót oraz operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny powinien
zawierać:  Inwentaryzację powykonawczą w formie tabelarycznej ze wskazaniem dokładnej
lokalizacji napraw oraz ponumerowane szkice Nr szkicu Nr drogi Pikietaż Powierzchnia Strona
Uwagi  Zatwierdzone przez Zamawiającego recepty na mieszanki mineralno –asfaltowe 
Kosztorys powykonawczy  Protokół w przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu Za
wykonane remonty Wykonawca udzieli rękojmi, której czas trwania wskaże w ofercie
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 3) W przypadku
wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku
odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie naprawy ubytków na drogach wojewódzkich
masą na gorąco

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA



CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich
masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania
poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka -
Obwodu Drogowego w Czerwinie.

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: 13/05/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250640.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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 i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Brokowska 37 
Kod pocztowy: 07-300 
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 178168.94 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178168.94 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231535.20 
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



CZĘŚĆ NR: 10   NAZWA: Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich
masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania
poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka –
Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

CZĘŚĆ NR: 11   NAZWA: Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich
masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania

podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250640.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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 i Mostów Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 28 
Kod pocztowy: 05-300 
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 187206.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187206.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231682.80 
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:



poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka -
Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 187980.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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 i Mostów Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 28 
Kod pocztowy: 05-300 
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 141910.02 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141910.02 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185016.60 
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. 


