LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F03
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ZDW3
2019-068637
9.11.1
ENOTICES
EU
/
a.kominiak@zdw-bydgoszcz.com.pl
/
/

1/6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW
Inowrocław w 2019 r.
Numer referencyjny: ZDW.RDW1.12.361.02.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77211400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
I etap obejmuje:
- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiającego
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- wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza,
- frezowanie pni,
-zabezpieczenie i oznakowanie ściętego drzewa i gałęzi do czasu wywozu dłużyc i gałęzi oraz oczyszczenia
pasa drogowego.
II etap obejmuje:
- wywóz dłużyc, gałęzi i karpin poza pas drogowy,
- oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew,
- zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do
realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej
drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach jednej drogi, Wykonawca
może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa Kujawsko - pomorskiego administrowane przez RDW Inowrocław zgodnie z
załącznikiem nr 10 do SIWZ

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: „Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich
administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019r.”
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV 77.21.14.00- 6 – Usługi wycinania drzew
2.Zamówienie podzielono na dwa etapy:
I etap obejmuje:
- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiającego
- wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza,
- frezowanie pni,
-zabezpieczenie i oznakowanie ściętego drzewa i gałęzi do czasu wywozu dłużyc i gałęzi oraz oczyszczenia
pasa drogowego.
II etap obejmuje:
- wywóz dłużyc, gałęzi i karpin poza pas drogowy,
- oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew,
- zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do
realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej
drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach jednej drogi, Wykonawca
może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze.
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3. Zakres zamówienia:
Etap I – 297 szt. drzew do wycięcia na drogach :
Nr 251 Juncewo – Inowrocław – 36 szt.
Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia – 37 szt.
Nr 254 Brzoza – Wylatowo – 96 szt.
Nr 266 Ciechocinek Sompolno – 23 szt.
Nr 400 Więcławice-Latkowo – 2 szt.
Nr 412 Tupadły – Kobylniki – 5 szt.
Nr 398 Złotniki Kuj. – Liszkowo – 8 szt.
Nr 249 Czarnowo- Droga nr 10 – 5 szt.
Nr 399 Liszkowo-Żelechlin – 1 szt.
Nr 394 Przyłubie – Solec Kuj.– 9 szt.
Nr 284 Stacja kolejowa Złotniki Kuj. -droga 25– 4 szt.
Nr 204 Stacja kolejowa Solec Kuj. -droga nr 249– 1 szt.
Nr 253 Łabiszyn – Murczyn - 2 szt.
Nr 397 Otorowo - Makowiska – 3 szt.
Nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo – 18 szt.
Nr 252 Inowrocław – Zakrzewo – 25 szt.
Nr 255 Pakość – Strzelno – 22 szt.
4. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia i miejsca wykonywanej usługi. W celu dokonania oględzin drzewostanu przewidzianego
do wycinki oraz pni do frezowania Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar zawierający lokalizację drzew.
5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki.
Orientacyjna - szacunkowa ilość pozyskanego drewna:
- drewno – 234,10 m3
- gałęzie – 240,39 mp
6. Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona biegły rzeczoznawca na zlecenie i
koszt Zamawiającego w trakcie realizacji usługi.
7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXVII
SIWZ w zakresie realizacji zamówienia –
a) 3 pilarzy
b) 2 pracowników do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia
c) 1 kierowcę – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym powyżej 3,5 T lub
ciągnikiem z zestawem przyczep,
d) 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia (IIetap) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 067-157132

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW
Inowrocław w 2019 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-047073

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2019r. do godz. 09:45
wpłynęła oferta Wykonawcy ECOROAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Sikorowo 31,
88-101 Inowrocław za cenę 182 289,69 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia(tj. 58000,00 zł brutto), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 „Ustawy
Pzp”.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Ustawy Pzp:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie
drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11ust. 8.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie
10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2019

