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Ogłoszenie nr 550233947-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.
Bydgoszcz: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do
bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku
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.
Adres strony internetowej (url): bip.zdw-bydgoszcz.pl
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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 w zakresie transportu drogowego
materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich
administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku
Numer referencyjny O2.N4.361.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

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. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie
transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg
wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku 2. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji
zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych
kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych
zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Toruń
objętych przedmiotem zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 11. 3. Zakres usług obejmuje:
przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 220 kilometrów samochodem o
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ładowności 12 – 20 Mg,

przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem

dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych,

przewóz materiałów, drobnego sprzętu

kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych,
udział w awaryjnym i interwencyjnym oczyszczaniu (udrażnianiu) przepustów, likwidacji zastoisk
wody przy użyciu pojazdu asenizacyjnego,

prace na wysokości przy użyciu podnośnika

koszowego np. przy awaryjnym usuwaniu konarów drzew, napraw oświetlenia czy sygnalizatorów
zagrażających BRD. Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i
jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym. 4. Usługi transportowe z
załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Toruniu, w szczególności przy następujących czynnościach:
wiatrołomów,

likwidacja

wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających (bariery),

transport materiałów masowych (kruszywo, destrukt bitumiczny itp.) na potrzeby bieżącego
utrzymania dróg,

robotach ziemnych,

awaryjnego oczyszczania przepustów oraz likwidacji

zastoisk wody. 5. Środki transportowe i sprzętowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach
wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny,
błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystości powietrza. 6. Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom
technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania
badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.). 7. Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany
jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z
ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110).
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
45520000-8,
60181000-0
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 50407.30
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 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(ogłoszenie o zamówieniu nr 588699-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.). Postępowanie to zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej zwaną "ustawą PZP") tj. „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert tj.
06.10.2020 r. do godz. 8:45 nie wpłynęła żadna oferta, postanowiono przeprowadzić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Ponadto należy
podkreślić, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na
zastosowanie wyżej wskazanego trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z treścią art. 67
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP tj. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
(…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...), i
nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy
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wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione”.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAR S.C. Andrzej Mątowski Paweł Mątowski, , Białkowo 30, 87-400, Golub Dobrzyń, kraj/woj. kujawsko - pomorskie
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