Ogłoszenie nr 510119350-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką
nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń
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: 553882-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa 80, 85-010
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką
nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.15.2019
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) Zamówienie dotyczy wykonania robót: A) Branża drogowa - roboty przygotowawcze wycinka drzew i krzewów - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - podłoże gruntowe - warstwa
ulepszonego podłoża – poszerzenie jezdni - dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni –
poszerzenie jezdni - górne warstwy konstrukcyjne nawierzchni – poszerzenie jezdni - warstwa
ulepszonego podłoża – zatoka autobusowa - dolne warstwy konstrukcji nawierzchni – zatoka
autobusowa - krawężniki, oporniki i obrzeża - górne warstwy konstrukcyjne nawierzchni –

poszerzenie jezdnia - górne warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zatoka autobusowa - chodnik zjazdy indywidualne - regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych - oznakowanie pionowe oznakowanie poziome - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - sygnalizacja świetlna - zieleń B)
Branża elektryczna - oświetlenie skrzyżowania C) Branża teletechniczna - przebudowa
kanalizacji teletechnicznej - przebudowa kabli miejscowych miedzianych - przebudowa kabli
światłowodowych - demontaż kanalizacji i kabli 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania
robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru oraz
przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego
Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu nr IBI.8022.2.401.2018 z 14.01.2019r. (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego pismem przez
Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 4.
Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robót. 5. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże
Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych zgodnie z warunkami umowy. Odbiór
końcowy ma na celu przekazanie Zmawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji
do sprawdzeniu jego należytego wykonania. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na
własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji
zadania. 7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów mechanicznych. Punkt odnosi się do szkód powstałych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej
ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych w obrębie urządzeń obcych (sieci
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i inne) wykonując przekopy kontrolne.
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne uszkodzenia
urządzeń obcych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które
mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
operatu brakarskiego, a uzyskane środki ze sprzedaży drewna przekaże Zamawiającemu na konto
dochodów budżetowych. Wykonawca dokona nasadzeń w miejsce wyciętych drzew zgodnie z
zapisami decyzji na wycinkę drzew (co do ilości i gatunku drzew). 10. Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania jeżeli zajdzie taka konieczność niezbędnych opinii i uzgodnienia z
instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci podziemnych i
nadziemnych. 11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej
czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 12.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji. 13. Zamawiający nie
przewiduje odbioru częściowego i płatności z tego tytułu. 2) TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od
dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia
jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj.: do 13.06.2019 r. do godziny 09:45 nie
wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
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.

