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Ogłoszenie nr 510555925-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
Usługę zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w
sezonach zimowych 2020/2021 dla dróg wojewódzkich nr 250, 252, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
301 i 317 – zamówienie z art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy PZP.
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):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługę zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w
sezonach zimowych 2020/2021 dla dróg wojewódzkich nr 250, 252, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 301 i 317 – zamówienie z art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy PZP.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O1.N4.361.08.2020
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 wykonanie następujących usług: a) działania organizacyjno – techniczne,
b) zapewnienie miejsca (placu) do składowania materiałów (sól, piasek). Materiały winny być
składowane w taki sposób aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od
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panujących warunków pogodowych. Materiał musi być odpowiednio zabezpieczony na czas
trwania umowy oraz przez okres 2 miesięcy po realizacji umowy. c) przygotowanie na placach
składowych Wykonawcy materiałów (mieszanki) do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej
wraz z załadunkiem i transportem. d) - piasek i solankę na własny koszt zapewni Wykonawca,
sól otrzyma od Zamawiającego. e) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie soli będącej
własnością Wykonawcy do wykonania mieszanki 30%. Akceptacja następuje tylko pod
warunkiem wcześniejszego wnioskowania o dopuszczenie materiału i akceptacje po sprawdzeniu
materiału przez przedstawiciela RDW Włocławek. f) odśnieżanie – usuwanie śniegu z
nawierzchni jezdni. Nośniki muszą posiadać napęd na min. 2 osie, g) zapobieganie i usuwanie
śliskości zimowej na jezdni poprzez stosowanie środków niechemicznych (uszorstniających:
mieszanka 30% sól + piasek, czysta sól). Materiał uszorstaniający w celu zapobiegania
zwiewaniu z jezdni musi być dodatkowo zraszany solanką w trakcie posypywania drogi. h)
ręczna likwidacja śliskości zimowej na spadkach. O konieczności wykonania ręcznej likwidacji
śliskości na spadkach decyduje pracownik Wykonawcy będący na miejscu i odpowiedzialny za
wykonanie usługi. Zamawiający ma prawo wstrzymać lub zakończyć usługę ręcznej likwidacji
śliskości zimowej na spadkach. Informacja o wstrzymaniu lub zakończeniu Zamawiający
przekazuje Wykonawcy drogą mailową na adres podany w ofercie ( w wypadku problemów z
dostarczeniem na podany e-mail wiadomości informacja zostanie przesłana na adres ogólny
Wykonawcy). W przypadku wykonania ręcznej likwidacji śliskości na spadkach przez
Wykonawcę pomimo informacji o wstrzymaniu tych prac nie zostaną one zaliczone w
rozliczeniu. i) zapobieganie i usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie materiałów
niechemicznych (uszorstniających) z nawierzchni chodników i ścieżek pieszo – rowerowych jak
w p-kcie g. poprzez ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości peronów i przystanków
autobusowych, oraz mechaniczne odśnieżanie - chodników i ścieżek pieszo – rowerowych.
Usługa ta będzie wykonywana interwencyjnie na zlecenie dyżurnego. Czas od otrzymania
zlecenia do rozpoczęcia interwencji maksymalnie 2 godziny. Zlecenie zapobiegania śliskości
oraz odśnieżania chodników i ścieżek pieszo-rowerowych dokonywane będzie przez
Zamawiającego odrębnym zleceniem określającym zakres prac z przewidzianymi lokalizacjami i
długością oraz terminem wykonania. Zlecenie zostanie przesłane drogą mailową, lub faxem za
potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia o zakończeniu prac Zamawiającego w celu dokonania
odbioru i potwierdzenia zakresu wykonanych prac. W przypadku nie zgłoszenia zakończenia
pracy i ponownego wystąpienia śliskości, lub opadów śniegu Zamawiający traktuje zlecenie jako
nie wykonane. W wypadku uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury przez sprzęt Wykonawca
ponosi koszty naprawy powstałych uszkodzeń. Do rozliczenia wykonanych prac liczona będzie
maksymalna szerokość odśnieżania 1,5m. j) przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z
wywozem pokrywy śniegu. Zamawiający nie jest w posiadaniu miejsca, na którym istniałaby
możliwość składowania śniegu. Zapewnienie takiego miejsca przestrzegając przy tym przepisów
min. Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz w uzgodnieniu z
właścicielem/zarządcą terenu leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Wywóz śniegu w ciągu 24
godzin od otrzymania od Zamawiającego dyspozycji wywozu. k) W przypadku wystąpienia
intensywnych opadów śniegu których skutkiem jest paraliż w ruchu drogowym Zamawiający
może dopuścić pracę sprzętu dodatkowego rozliczanego zgodnie z podziałem na kategorie (pług
ciężki, pług wirnikowy, ładowarka teleskopowa) l) utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu
przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą, m) prace porządkowe po sezonie zimowym wykonanie pozimowego zamiatania ulic, nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek pieszo –
rowerowych 3. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu
zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz kosztorysie ofertowym
stanowiącym załączniki nr 2 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
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Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90612000-0

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: 27/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 435180
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: Andrzej Rydz prowadzący działalnośc gospdoarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Andrzej Rydz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lipianki 87a
Kod pocztowy: 09-505
Miejscowość: Nowy Duninów
Kraj/woj.: mazowieckie
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 535271.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 535271.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 535271.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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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.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Uzasadnienie faktyczne: W
postępowaniu ZDW.RDW.5.12c.361.24.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający przewidział w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie XX. Wartość niniejszego zamówienia
uzupełniającego została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. (03.12.2018r.) Zamówienie niniejsze polega na
udzieleniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z jego opisem
przedmiotu zamówienia. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki formalne udzielenia
niniejszego zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający przeprowadził postępowanie
w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. W wyniku
negocjacji cenowych, na które zaproszono ww. Wykonawcę złożona została oferta
Wykonawcy. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są takie same jak w
postępowaniu podstawowym, w którym niniejszego Wykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego. Wartość oferty jest taka sama jak wartość jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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