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Numer sprawy: 3450/1/2006  	 			  	                    

Ogłoszenie o wyniku postępowania

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
             Powiatowy Zarząd Dróg  w Częstochowie 
b) REGON: |_1__|_5__|_1__|_4__|_0__|_6__|_0__|_0__|_9__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
42 – 200  ,   Częstochowa ,  śląskie ,  Częstochowa ,
 d) ulica, nr domu, nr lokalu:
                    Sobieskiego 	, 	 9	 ,	  ___________
e) internet: http://  www.czestochowa.powiat.pl.    e-mail: Tkacka@poczta.onet.pl 
f) numer kierunkowy   0 3 4
 tel.   3 2 2 – 9 2 – 2 15			faks     3 7 8 – 5 4 – 6 8			

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych o długości 577,3 km i dróg wojewódzkich o długości 140,8 km na terenie Powiatu Częstochowskiego w granicach gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol. Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza z podziałem na cztery  Zadania, tj. Zadanie 1, 2, 3 i 4.
PKWiU: |_4_|_5_| . |_2_|_3_| . |_1_|
3) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr  |___|__|_8_|		rok wydania |_2_|_0_|_0_|_6_| 		poz. |___|___|_1_|_6_|_2_|_9_|
 lub postępowanie przeprowadzono w trybie
 z wolnej ręki             negocjacji z zach. konkurencji               zapytania o cenę
4)   - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi 1, 2,3 lub 4. 
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5) Oznaczenie oferty częściowej:   
Zadanie Nr 1 - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 4 cm na terenie OD 1 Rudniki.
Zadanie Nr 2 - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 4 cm na terenie OD 2 Koniecpol.
Zadanie Nr 3 - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 4 cm na terenie OD 3 Poczesna.
Zadanie Nr 4 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno – asfaltową oraz wykonanie na drogach powiatowych i wojewódzkich dywaników z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz innych robót utrzymaniowych.
opis:   dopuszcza się do składania ofert częściowych na zadanie Nr 1 , Nr 2, Nr 3 lub Nr 4 .
6) Dane o ofertach:
 6a) Zadanie I :
   a) liczba złożonych ofert: ___1____	b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 
  6b) Zadanie II :
    a) liczba złożonych ofert: ___2____	b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 
  6c) Zadanie III 
      a) liczba złożonych ofert: __3____	b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____1_____ 
  6d) Zadanie IV 
      a) liczba złożonych ofert: __6____	b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____1_____ 
 - wybrano ofertę 	(7a)                          lub                                   - przetarg unieważniono (7b)

8a) Wybrano następującą ofertę na 
Zadania 1 : 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „POLMAX” Jan,
Osiny ul. Częstochowska 73, 42-260 Kamienica Polska

Cena jednostkowa  wybranej oferty (bez VAT): 
 - Cena jednostkowa remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokościach ubytków 4 cm:  
23,00 złotych/m2
Zadania 2 : 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ-DROGPOL” S.C. 
Wojciech Reterski, Cezary Baldowski,  ul. Warszawska 474, 42-200 Częstochowa 

Cena jednostkowa  wybranej oferty (bez VAT): 
 - Cena jednostkowa remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokościach ubytków 4 cm:  
17,50 złotych/m2
Zadania 3 : 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2” Marek Patas, 
ul. Siedmiu Źródeł 6, 46-300 Olesno 

Cena jednostkowa  wybranej oferty (bez VAT): 
 - Cena jednostkowa remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. 2  5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokościach ubytków 4 cm:  
15,90 złotych/m2
Zadania 4 : 
„DROMET” Spółka z o. o. 
ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa 

Ceny jednostkowe  wybranej oferty (bez VAT): 
 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (pow. do 5 m2) śr. grub. 4 cm bez względu na rodzaj użytego sprzętu i odległość odwozu materiału z rozbiórki (uzyskany frez stanowi własność PZD i pozostaje w jego dyspozycji):                                                                            37,95 złotych/m2
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (pow. powyżej 5 m2) śr. grub. 4 cm bez względu na rodzaj użytego sprzętu i odległość odwozu materiału z rozbiórki (uzyskany frez stanowi własność PZD i pozostaje w jego dyspozycji):                                                                           25,42 złotych/m2
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej bez wycinania łat śr. grub. 4 cm:  16,03 złotych/m2
- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową:                                      2,96 złotych/m2
- Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa wyrównawcza grub. 2 cm:       8,15 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości:                                                             4,06 złotych/m2
- Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa ścieralna grub. 3 cm:             13,82 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości:                                                             4,61 złotych/m2
- Remont chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (płytki nowe): 
                                                                                                                             18,52 złotych/m2
- Remont chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (płytki nowe): 
                                                                                                                             22,69 złotych/m2
- Remont chodnika poprzez rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i ułożenie kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 6 cm na podsypce piaskowej:                    31,13 złotych/m2
- Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej):                                                         34,22 złotych/m2
- Remont chodnika poprzez rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i ułożenie kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej i podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm:                                                                                       48,17 złotych/m2
- Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej):                                                        52,29 złotych/m2
- Rozebranie istniejącego i ustawienie nowego krawężnika betonowego (typ ciężki 20x30 cm) na ławie betonowej z oporem:                                                                                        39,77 złotych/m2
- Jw. lecz typ lekki 15x30 cm:                                                                             35,02 złotych/m2
- Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej:                10,38 złotych/m2
- Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej:                14,70 złotych/m2
- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników grub. 10 cm:            2,83 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każde następne 5 cm grubości:                                        0,28 złotych/m2
- Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie grub. 6 cm na poszerzeniach:  
                                                                                                                           0,97 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                       0,14 złotych/m2
- Wykonanie podbudowy kamiennej warstwa dolna grub. 20 cm:                  14,44 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                       0,69 złotych/m2
- Wykonanie podbudowy kamiennej warstwa górna grub.   8 cm:                    6,41 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                       0,69 złotych/m2
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 7 cm z grysów o frakcji 4  31,5 mm otaczanych na gorąco asfaltem:                                                                                           21,42 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                      3,06 złotych/m2
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką grub. 2 cm z odwozem urobku na plac właściwych Obwodów Drogowych (uzyskany frez stanowi własność PZD):                    1,36 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                     0,76 złotych/m2
- Regulacja krat ściekowych:                                                                         44,96 złotych/m2
- Regulacja krat ściekowych (kraty ściekowe nowe):                                   366,58 złotych/m2
- Regulacja włazów:                                                                                       65,00 złotych/m2
- Regulacja włazów (włazy nowe):                                                                396,65 złotych/m2
- Regulacja zasuw, studzienek i hydrantów:                                                  30,13 złotych/m2
- Regulacja studni teletechnicznych:                                                             83,90 złotych/m2
- Wyrównanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem:                             0,52 złotych/m2
- Wyrównanie nawierzchni gruntowych bez zagęszczenia:                            0,12 złotych/m2
- Uzupełnienie ubytków śr. grub. 10 cm w nawierzchni żużlowej z zagęszczeniem mechanicznym:               
                                                                                                                        6,43 złotych/m2
- Ścięcie poboczy grub. 5 cm przy wykonywanych nakładkach z odwozem urobku na odległość 5 km:   
                                                                                                                        1,17 złotych/m2
- Utwardzenie pobocza materiałem kamiennym grub. 4 cm przy wykonywanych nakładkach:  
                                                                                                                        2,87 złotych/m2
- Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości:                                                    0,43 złotych/m2
- Likwidacja przełomów:                                                                               69,28 złotych/m2

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93 pkt. 1):
 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.	

                                                        

   ________________________________   
                                                                                                                                                                              imię,  nazwisko i podpis osoby uprawnionej  

