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Ogłoszenie nr 510022021-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: Usługi wycinania drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich
administrowanych przez 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:
Usługi wycinania drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych
przez RDW Włocławek w 2019 r. .– zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.RDW5.12c.361.8.1.2019
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:
Zamówienie obejmuje następujące usługi: a) wycięcie drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi
poza pas drogowy, b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na
głębokość 20 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza wraz z zasypaniem dołów oraz
właściwym zagęszczeniem gruntu, c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni,
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d) zakup pozyskanego drewna przez wykonawcę od zamawiającego w cenie określonej z
szacowania drewna dokonanego przez (usługi wyceny brakarskiej zostały dokonane na
podstawie odrębnego zamówienia publicznego na zlecenie i koszt zamawiającego) – wycena
poszczególnych drzew przeznaczonych do wycięcia znajduje się w załączniku nr 12 do SIWZ, e)
oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinania przekaże zamawiający), f) sporządzenie
protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew przeznaczonych do wycinki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV: 77211000-2

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: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24000
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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS S.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 66
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 24000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24000
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 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.361.08.2019 z dnia
18.11.2019). 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 TED pod
numerem 2019/S 184-448550 z dnia 24.09.2019 r. Uzasadnienie faktyczne: RDW Włocławek
informuje, że w związku z nie przedłużeniem decyzji na wycinkę drzew konieczne było
rozszerzenie zakresu wycinki o dodatkowe drzewa.
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