
Nr sprawy PZD 3540/4/2009 Częstochowa, dn. 20.03.2009r.
l.dz. PZD/ZP/76/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie 
Powiatu Częstochowskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania wa-
runków przez wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny 
złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio do 
zadania.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe 
postępowanie w zadaniu nr 4 zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

ZADANIE NR 1

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 1 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez
P.P.H.U. „POLMAX” Jan Polaczek
Ul. Św. Jana 31, 42-200 Częstochowa 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa wartość jednostkowa: 30,00 zł netto
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

ZADANIE NR 2

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 2 wybrano ofertę nr 5 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c.
Ul. Warszawska 474, 42-200 Częstochowa 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa wartość jednostkowa: 32,00 zł netto
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

ZADANIE NR 3

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 3 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIM2
Ul. Siedmiu Żródeł 6, 46-300 Olesno
Uzasadnienie wyboru: Najniższa wartość jednostkowa: 32,80 zł netto
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

ZADANIE NR 4

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 4 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Konsorcjum:
1. DROMET Sp. z o.o.

ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa
2. DROG-BUD Sp. z o.o. 

Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-200 Częstochowa
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
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Uzasadnienie wyboru: Najniższe wartości jednostkowe netto: 

Lp. Nazwa kryterium: Jednostka mia-
ry

Wartość jednost-
kowa netto zł

1 2 3 4
1. 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)

m2 65,55

2. 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 pozo-
staje w jego dyspozycji)

m2 53,06

3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej bez wycinania łat śr. grub. 4 cm m2 47,92
4. Połączenia pionowe krawędzi taśmą bitumiczną grubości 6 mm mb 15,00
5. Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa wyrównawcza grub. 2 cm wraz z oczyszczeniem i skro-

pieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową m2 12,98

6. Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości m2 6,10
7. Ułożenie dywanika z asfaltobetonu 25 na bazie asfaltu D 35/50 przy użyciu grysów bazaltowych warstwa 

wiążąca grub. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową m2 27,25

8. Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości m2 6,41
9. Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa ścieralna grub. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 

istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową m2 22,76

10. Ułożenie dywanika asfaltobetonowego warstwa ścieralna grub. 3 cm m2 19,59
11. Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości m2 6,34
12. Ułożenie dywanika z asfaltobetonu 12,8 na bazie asfaltu D 35/50 przy użyciu grysów bazaltowych war-

stwa ścieralna grub. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową m2 28,30

13. Jw. lecz dopłata z każdy 1 cm grubości m2 6,85
14. Przebudowa odwodnienia z korytek ściekowych typu ACO:

- rozebranie korytek ściekowych typu ACO,
- ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cem - piask. szer. 20 cm zaniżonej w sto-

sunku do chodnika 1 cm

m2 170,16

15. Przebudowa cieków podchodnikowych szer. 50 cm :
- rozebranie istniejącego cieku wykonanego z rabatek i płytek betonowych,
- ułożenie cieku z korytek betonowych gr. 15 cm ułożonych podwójnie na podsypce cem-piaskowej 

gr. 5 cm

mb 103,40

16. Wykonanie cieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na ławie betonowej gr. 
15 cm przy chodniku mb 36,00

17. Remont chodnika poprzez rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i ułożenie kostki brukowej 
betonowej (szarej) grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2 75,36

18. Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej) m2 78,45
19. 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 m2 97,00

20. Jw. lecz kolorowej ( w całości barwionej) m2 101,73
21. Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego (typ ciężki 20x30 cm) na ławie betonowej z oporem mb 8,28
22. Jw. lecz typ lekki 15x30 cm mb 7,92
23. Ustawienie nowego krawężnika betonowego (typ ciężki 20x30 cm) na ławie betonowej z oporem mb 78,00
24. Jw. lecz typ lekki 15x30 cm mb 63,07
25. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej mb 16,64
26. Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej mb 20,32
27. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników grub. 10 cm m2 7,04
28. Jw. lecz dopłata za każde następne 5 cm grubości m2 0,81
29. Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie grub. 6 cm na poszerzeniach m2 3,55
30. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 0,55
31. Wykonanie podbudowy z tłucznia warstwa dolna grub.   10 cm m2 13,87
32. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 1,25
33. Wykonanie podbudowy kamiennej warstwa górna grub.   7 cm m2 10,86
34. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 1,25
35. Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 7 cm z grysów o frakcji 4 ÷ 31,5 mm otaczanych na gorąco 

asfaltem m2 35,13

36. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 5,02
37. Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką grub. 2 cm z odwozem urobku na plac właściwych Obwo-

dów Drogowych (uzyskany frez stanowi własność PZD) m2 4,18

38. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 1,64
39. Regulacja krat ściekowych szt. 131,37
40. Regulacja krat ściekowych (kraty ściekowe nowe) szt. 563,96
41. Regulacja włazów szt. 182,15
42. Regulacja włazów (włazy nowe) szt. 543,95
43. Regulacja zasuw, studzienek i hydrantów szt. 110,41
44. Regulacja studni teletechnicznych szt. 236,35
45. Uzupełnienie ubytków śr. grub. 10 cm w nawierzchni żużlowej z zagęszczeniem mechanicznym m2 22,00
46. Ścięcie poboczy grub. 5 cm przy wykonywanych nakładkach z odwozem urobku na odległość 5 km m2 3,51
47. Utwardzenie pobocza materiałem kamiennym grub. 4 cm m2 8,00
48. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 2,00
49. Utwardzenie pobocza mat. kamiennym w technologii :

- wykonanie koryta gr. 16 cm,
m2 39,81
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- wykonanie w-wy dolne z tłucznia gr. 10 cm,
- wykonanie w-wy górnej z tłucznia lub destruktu (frezu) gr. 6 cm,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i posypanie grysem 2-6 mm.  

50. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej gr. 25 cm dla KR 3-6 m2 60,00
51. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej gr. 25 cm dla KR 3-6 z 

uwzględnieniem dodatku środka EN-1 m2 65,00

52. Likwidacja przełomów w technologii:

- Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni tj. nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm 
i podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,

- Mechaniczne wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni gr. 36 cm,
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm,

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń o frakcji 0 ÷ 63 mm) gr. 30 
cm,

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 7 cm z grysów o frakcji 4 ÷ 31,5 mm otaczanych na go-
rąco asfaltem,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm.

m2 165,10

53. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2 3,07
54. Wypełnienie szczelin bez względu na głębokość i szerokość 2cm masa zalewowa m 50,51
55. Renowacja nawierzchni asfaltowych z wykorzystaniem geosyntetyków i zastosowaniem warstwy wyrów-

nawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grub. 3 cm po zagęszczeniu m2 34,97

56. j.w. dopłata za każdy 1cm m2 5,49
57. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piasko-

wej i podbudowie tłuczniowej gr 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem m2 110,83

58. j.w. lecz z kolorowej m2 115,70
59. Korytka ściekowe ACO typ ciężki z profilowanym dnem układane na łacie betonowej z betonu C12/15 

grubość 10cm m 328,40

60. Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowej * m2 255,00
61. Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm * m2 154,83
62. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 200 mm, * m 63,79
63. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 250 mm, * m 78,17
64. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 300 mm, * m 99,41
65. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm * szt. 3.173,72
66. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm * szt. 3.486,72
67. Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfo-

nu * szt. 1.400,00

68. Czyszczenie przykanalików * m 30,03
69. Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej * m 147,69
70. Kanalizacja deszczowa z rur PCV ∅ 300 mm * m 99,41

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Zadanie nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy tj.: cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w 
zad. nr 4. 

ZADANIE NR 5

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 5 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez
Konsorcjum:
1. P.P.H.U. „POLMAX” Jan Polaczek

Ul. Św. Jana 31, 42-200 Częstochowa
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c.

Ul. Warszawska 474, 42-200 Częstochowa 

Uzasadnienie wyboru: Najniższe wartości jednostkowe netto: 

Lp. Nazwa kryterium: Jednostka 
miary

Wartość jed-
nostkowa net-

to zł
1 2 3 4
1. Renowacja rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 30 cm wraz ze ścięciem zawyżonego 

pobocza śr. grub. 5 cm m 22,48

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. m3

32,09

3. Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. ścinania  10 cm m2 3,60
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4 Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 0,25
5. Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi m2 180,00
6. Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzo-

nych rur betonowych (rozebranie i wykonanie przepustu na ławie kamiennej wraz ze ściankami betono-
wymi) z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni na przepuście

m
560,38

7. Jw. lecz bez materiału (rury betonowe ,ścianki czołowe) z odarniowaniem wlotu i wylotu przepustu m 342,40
8. Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 50 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzo-

nych rur betonowych (rozebranie i wykonanie przepustu na ławie betonowej wraz ze ściankami betono-
wymi) 

m
515,10

9. Remont przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 60 cm z uwzględnieniem wymiany uszkodzo-
nych rur betonowych (rozebranie i wykonanie przepustu na ławie betonowej wraz ze ściankami betono-
wymi) 

m
611,24

10. Rozebranie i odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni tj. nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm i 
podbudowy z kruszywa gr. 15 cm przy remoncie przepustów drogowych o średnicy ∅ 50 i 60 cm. m2 187,12

11. Oczyszczenie przepustów o średnicy 40 cm z namułu (zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy) m 18,60
12. Oczyszczenie przepustów o średnicy 50 cm z namułu (zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy) m 24,00
13. Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namułu (zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy) m 30,95
14. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 5 cm m2 15,18
15. Jw. lecz dopłata za każdy 1 cm grubości m2 2,50
16. Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowej * m2 148,15
17. Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm * m2 180,00
18. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 200 mm,  * m 180,00
19. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 250 mm, * m 210,00
20. Wykonanie przykanalików z PCW ∅ 300 mm, * m 240,00
21. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm * szt. 3.020,20
22. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm * szt. 3.931,21
23. Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfo-

nu * szt. 1.240,90

24. Czyszczenie przykanalików * m 62,05
25. Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej * m 64,71
26. Betonowe ścianki czołowe do przepustów ∅ 400 mm szt. 425,00
27. Betonowe ścianki czołowe do przepustów ∅ 500 mm szt. 534,10
28. Betonowe ścianki czołowe do przepustów ∅ 600 mm szt. 750,00
29 Kanalizacja deszczowa z rur PCV ∅ 300 mm * m 240,00

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Zamawiający przewiduje zawarcie umów dotyczących przedmiotowego zamówienia w zadaniach nr 1, 2, 3 i 5 w 
terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 4.

P.O. DYREKTOR

Bożena Zalewska
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