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Ogłoszenie nr 550139648-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Bydgoszcz: ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I
KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W
2019 ROKU - ZAMÓWIENIE POWTARZAJĄCE OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

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@zdwbydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
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Adres strony internetowej (url): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/,
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE
POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH
WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 ROKU - ZAMÓWIENIE POWTARZAJĄCE
Numer referencyjny O3.N4.361.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: Ścinka poboczy, umocnienie
poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek
administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r. – POSTĘPOWANIE
POWTARZAJĄCE CPV 45 11 22 10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby CPV 45 23 31 42-6
Roboty w zakresie naprawy dróg CPV 45 11 21 00-6 Roboty w zakresie kopania rowów Odbiorcą
powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: ODDZIAŁ BYDGOSKI, Rejon
Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. 2. Zakres planowanych robót.
Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość 10 cm z
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zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do spadku 6%, załadowanie nadmiaru
urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do
zagospodarowania przez Wykonawcę Umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Polegających na
robotach przygotowawczych: wykonaniu koryta na głębokość 15 cm, przygotowaniu podłoża,
wytworzeniu mieszanki kruszywa i wbudowaniu jej wraz z zagęszczeniem oraz zakończenie prac
robotami wykończeniowymi. Ziemia z koryta do zagospodarowania przez Wykonawcę. Kopanie
rowów - wykonanie mechanicznie – rów w przekroju trapezowy o głębokości do 50 cm, dno rowu
szer. 40 cm, pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy
i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę.
Profilowanie (ścinka) skarp – ścinka skarp nasypów wraz z profilowaniem skarp oraz korony
nasypów. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i wywóz na odkład na
odległość do 10 km, 3. Zamawiający informuje, że materiały ze ścinki poboczy, umocnienia
poboczy i pogłębiania rowów nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością
Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi
w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego
wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, jest własnością Zamawiającego. 4. Dokładny
zakres i warunki wykonania robót określają załączniki do protokołu z negocjacji (w tym
szczegółowy opis zamówienia wraz z lokalizacją, kosztorysy ofertowe, Specyfikacje Techniczne). 5.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w
jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia jest dostępny do
wglądu w siedzibach Rejonów Dróg Wojewódzkich. 6. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót
objętych przedmiotem zamówienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejony.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu powierzchni objętej ścinką poboczy lub
umocnieniem poboczy kruszywem oraz zamiany długości rowów objętych pogłębianiem, przy czym
wartość umowy nie może zostać przekroczona. Szczegółowy zakres zmówienia oraz jego
lokalizacje zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i w trakcie
przekazywania placu budowy oraz później w trakcie wykonywania robót. 8. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robót objętych umową. 9. Zamawiający przekaże wykonawcy zatwierdzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w
stosunku do opisywanych w specyfikacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne,
musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia
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wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewni uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów
technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez
Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty.
Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do
przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia specyfikacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45112210-0
Dodatkowe kody CPV:
45233142-6,
45112100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 36880.00
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Uzasadnienie prawne zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późniejszymi zmianami) na ścinkę poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym i kopanie
rowów z wyprofilowaniem skarp na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW
Żołędowo w 2020 roku: 1.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w
terminie do 30.08.2020 r., zachowując termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia
podstawowego, które miało miejsce dnia 29.07.2019 r. (umowa nr ZDW.RDW.6.12.361.05.2019
z dnia 29.07.2019 r.). 1.2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości
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zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego została oszacowana na
podstawie aktualnego zapotrzebowania jednostki, przedmiaru robót oraz kosztorysu
inwestorskiego i wynosi 36.880,00 zł netto. Maksymalna wartość zamówienia uzupełniającego
wynosi 36.894,85 zł netto, co stanowi 50% wartości możliwych do udzielenia zamówień
uzupełniających dla tego przedmiotowego zadania (wartość zamówienia podstawowego wynosi:
73.789,70 x 50% = 36.894,85 zł netto). 36.880,00 zł netto < 36.894,85 zł netto MAKSYMALNA
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 1.3. Zamówienie dodatkowe zgodnie z
protokołem polega na powtórzeniu podobnego rodzaju zamówienia, które występowały w czasie
realizacji zamówienia podstawowego - ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY
KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W BYDGOSZCZY W 2019 ROKU, wchodzące w zakres zamówienia dodatkowego mają takie
same nazwy i kody CPV, jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
zamówienia podstawowego i dotyczą tego podobnych obiektów (dróg), co zamówienie
podstawowe. 1.4. Zamówienie podstawowe udzielono w trybie przetargu nieograniczonego – nr
postępowania ZDW.RDW.6.12.361.05.2019. 1.5. Zamawiający szacując wartość zamówienia
podstawowego uwzględnił udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości
zamówienia podstawowego, umieszczając tą informację zarówno w szacunku, wniosku,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt XXI, jak i ogłoszeniu o zamówieniu. 1.6.
Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie
udzielone dotychczasowemu wykonawcy. 2. Uzasadnienie faktyczne: Rejon Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie przeprowadził przetarg nieograniczony na: ,, ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE
POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH
WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 ROK” ogłoszony w dniu 25.06.2019 r. w
biuletynie Zamówień Publicznych nr 565012-N-2019. Otwarcie ofert nastąpiło 10.07.2019 r. W
przetargu złożono 2 oferty. Dnia 29.07.2019r. podpisano umowę nr ZDW.RDW.6.12.361.05.2019
na zamówienie podstawowe na kwotę 62.261,50 zł netto (76.581,65 zł brutto) z
Przedsiębiorstwem DROMA Jacek Majdecki, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry. Zgodnie z §6 pkt. 5
umowa ta wygasła po wykorzystaniu całej kwoty maksymalnej. Jednostka Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddziału Bydgoskiego, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
posiada środki finansowe na ten cel. Wszystkie roboty mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu oraz poprawę komfortu jazdy użytkownikom dróg.
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo DROMA Jacek Majdecki, , Lisewo 39, 62-310, Pyzdry, kraj/woj.
wielkopolskie
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