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Ogłoszenie nr 510021951-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – interwencyjne zbieranie i wywóz do
utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów
pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w
administracji RDW Włocławek w 2019 r. - zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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:
nie
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://www.zdw-bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – interwencyjne zbieranie i wywóz do utylizacji
padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów
pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich
w administracji RDW Włocławek w 2019 r. - zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.RDW.5.12c.361.06.01.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
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Zamówienie obejmuje następujący zakres: - czynności podstawowe związane z usuwaniem
martwych zwierząt i ich części z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW
Włocławek, w szczególności dojazd do wskazanego miejsca, zebranie martwej zwierzyny i jej
części oczyszczenie nawierzchni z pozostałych płynów ustrojowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarnymi oraz transport do zakładu utylizacji - przekazanie do utylizacji martwych
zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami bądź do firmy zajmującej się utylizacją
tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów, przedstawiając każdorazowo
dokument przekazania do utylizacji – kartę przekazania odpadów i pokrycie kosztów utylizacji. w przypadku zwierząt wobec których istnieje obowiązek przeprowadzenia badania
weterynaryjnego (np. dzikie świnie zagrożone wirusem ASF) powiadomienie przed transportem
powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania próbki do badania dla stwierdzenia lub
wykluczenia choroby, - prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem miejsca odbioru
w rozbiciu miesięcznym,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90524300-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: Firma Handlowo - Usługowa Ryszard JAroszewski, barbara Jaroszewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Smólnik 19
Kod pocztowy: 87-815
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Miejscowość: Smólnik
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
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 22800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22800
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 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 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.
Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone w okresie krótszym niż 3 lata od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy nr ZDW.RDW.5.12c.361.06.2019 z dnia
02.09.2019). Zostało ono udzielone dotychczasowemu wykonawcy. Zamówienie polega na
powtórzeniu tych samych usług. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w SIWZ oraz
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 582366-N-2019 z dnia 13.08.2019 r. Uzasadnienie
faktyczne: RDW Włocławek informuje, że do ustalenia wartości szacunkowej brano pod
uwagę średnie ilości zwierząt z poprzednich lat. W związku z panująca suszą zwiększyła się
migracja zwierząt poszukujących wodopojów co przełożyło się na wzrost zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Zamówienie jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwach na
drogach administrowanych przez RDW Włocławek
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