11.01.2021

Ogłoszenie nr 510399043-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer
identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO STRUKTURY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 i 2019/2020 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
Postępowanie dotyczy dróg będących w administracji RDW Wąbrzeźno CZĘŚĆ NR 9
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://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO STRUKTURY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W
BYDGOSZCZY W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 i 2019/2020 ZAMÓWIENIE Z
WOLNEJ RĘKI Postępowanie dotyczy dróg będących w administracji RDW Wąbrzeźno
CZĘŚĆ NR 9
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O3.N4.361.10.2020
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:
Przedmiotem zamówienia są: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO STRUKTURY ZARZĄDU
Ó

Ó
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DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 i
2019/2020 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Postępowanie dotyczy dróg będących w
administracji RDW Tuchola (CZĘŚĆ NR 9) Zamówienie obejmuje wykonanie następujących
usług: a) działania organizacyjno – techniczne. b) zapewnienie miejsca (placu) do składowania
materiałów tj. soli dostarczonej przez zamawiającego oraz piasku zapewnionego i dostarczonego
przez wykonawcę. Materiały winny być składowane w taki sposób aby były właściwie
przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiał musi być
odpowiednio zabezpieczony na czas trwania umowy oraz przez okres 2 miesięcy po realizacji
umowy. c) przygotowanie materiałów na placach składowych wykonawcy do zapobiegania i
usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem tj. soli dostarczonej przez
zamawiającego oraz piasku dostarczonego przez wykonawcę. d) odśnieżanie – usuwanie śniegu
z nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek pieszo – rowerowych, zatok. e) zapobieganie i
usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów
niechemicznych (uszorstniających) tj. soli dostarczonej przez zamawiającego oraz piasku
dostarczonego przez wykonawcę. f) przy intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z
wywozem pokrywy śnieżnej. 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. g) utrzymanie w gotowości
technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą. h) prace porządkowe po
sezonie zimowym - wykonanie pozimowego zamiatania ulic, chodników, zatok itp. 4.
Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia,
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz kosztorysie ofertowym, który będzie stanowił
załącznik nr 5 do umowy. 5. Środki transportu oferowane przez wykonawcę do wykonywania
usługi powinny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do kontroli sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług będących
przedmiotem zamówienia. 6. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich
administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie. 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 Wąbrzeźno stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest również do: a) wyposażenia pojazdu i
sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w telefon komórkowy. Koszt
utrzymania telefonu komórkowego ponosi wykonawca; b) zapewnienie stałej łączności
telefonicznej z dyżurującym pracownikiem zamawiającego umożliwiającej wezwanie sprzętu do
wykonania usługi; c) wyposażenie kierowców i operatorów sprzętu w czynne telefony
komórkowe i przekazanie zamawiającemu wykazu osób wraz z ich numerami telefonów;
Ponadto wykonawca będzie przedstawiał każdorazowo zamawiającemu, w formie pisemnej,
tygodniowy harmonogram osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w układzie
całodobowym wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za wskazany potencjał kadrowy oraz jej
telefonem kontaktowym; d) umożliwienia zamawiającemu zamontowania i zdemontowania w
pojeździe i sprzęcie biorącym udział przy akcji zimowego utrzymania urządzenia lokalizacji –
GPS oraz podstawienie sprzętu w terminie ustalonym z zamawiającym na terenie RDW
Wąbrzeźno. Zamawiający zastrzega możliwość montażu urządzeń GPS przez firmę wyłonioną w
odrębnym postępowaniu. e) utrzymania urządzeń – GPS w sprawności technicznej. W wypadku
podstawienia pojazdu dodatkowego/ zastępczego nie wskazanego w ofercie koszt montażu i
demontażu spoczywa na wykonawcy. f) wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy
akcji zimowego utrzymania w dodatkowe światła drogowe i mijania; g) wyposażenia pojazdu i
sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w światła pulsujące koloru
pomarańczowego; h) wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego
utrzymania w światła obrysowe lemiesza; i) w przypadku awarii pojazdu lub sprzętu
zapewnienie odpowiedniego pojazdu/sprzętu zastępczego; j) przeszkolenia pracowników w
zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg; k) zawarcie w ramach
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prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na
czas realizacji usługi; l) podstawienie we wskazanym przez zamawiającego miejscu i czasie w
pełni sprawnych środków transportowych i sprzętowych zaopatrzonych w materiały pędne i do
likwidacji śliskości wraz z stosownym potencjałem kadrowym (obsługą), nie później niż w ciągu
jednej (1) godziny od chwili otrzymania wezwania telefonicznego lub w terminie wskazanym
przez zamawiającego. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby (w zależności od warunków
drogowych); ł) wykonania mieszanki uszorstniającej (z soli dostarczonej przez zamawiającego
oraz piasku dostarczonego na własny koszt oraz we własnym zakresie przez wykonawcę) i jej
składowania na placach składowych wykonawcy. Wykonana mieszanka stanowić będzie
własność zamawiającego, za którą zapłaci zgodnie z ceną, zawierającą w szczególności koszt
piasku, zawartą w złożonym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym poz. IV (załącznik nr 2a,
2b, 2c, 2d do SIWZ - stosownie do części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę); m)
załadunek mieszanką lub solą sprzętu, na danym placu składowym w ilościach zgodnych z jego
specyfikacją lub pojemnością zasobników lub w ilościach mniejszych wskazanych przez
zamawiającego; Czas załadunku i dojazdu do placu składowego sprzętu nie będzie wliczany do
pracy sprzętu; n) zapewnienie wymienionego w swojej ofercie personelu. W przypadku zmiany
personelu wykonawca zobowiązany jest zadbać o przeszkolenie zgodnie z warunkami SIWZ i
obsługę sprzętu. Każda zmiana personelu wymaga zgłoszenia i zgody zamawiającego; o)
zgłoszenie każdej awarii usprzętowionego pojazdu w trakcie wykonywania usługi i podanie jej
terminu usunięcia; p) utrzymanie w całym okresie obowiązywania umowy gotowości technicznej
oferowanego sprzętu; r) naprawy na własny koszt uszkodzonych podczas realizacji przedmiotu
zamówienia elementów infrastruktury drogowej, w szczególności znaków, pachołków, barier,
ogrodzeń itp.; s) przekazywania w formie pisemnej na każdorazowe wezwanie zamawiającego
aktualnych stanów materiałów znajdujących się na poszczególnych placach składowych; t)
zapewnienie materiału do zwalczania zimowej śliskości tj. piasku. Materiał będzie
magazynowany na składowiskach wykonawcy; u) wskazania w ofercie lokalizacji baz(y) i
placów składowych dla materiałów do zimowego utrzymania dróg. Baza musi być zlokalizowana
w miejscu umożliwiającym dojazd do miejsca wykonywania usług w czasie nieprzekraczającym
60 minut licząc od chwili wyjazdu z bazy załadowanego sprzętu. Odbiór placu składowego
zostanie przeprowadzony w terminie maksymalnie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem
sezonu zimowego oraz zawarcia umowy zgodnie z protokołem odbioru placu składowego. Plac
składowy musi posiadać nawierzchnię utwardzoną umożliwiającą przechowywanie soli i
mieszanki w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem innymi materiałami. Plac musi
być ogrodzony w sposób uniemożliwiający dostanie się osób postronnych i zwierząt. Materiał
składowany na placu musi być oznakowany tabliczką „Materiał RDW Wąbrzeźno”. Sól do
zimowego utrzymania dróg musi być przechowywana w magazynie lub na placu zabezpieczona
plandekami lub inną tkaniną. W każdym przypadku należy materiał zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem. Zamawiający dopuszcza przechowywanie soli w magazynie. 8.
Zamawiający zobowiązany jest do: a) przekazania urządzeń lokalizacji – GPS oraz
zamontowania i zdemontowania; b) ponoszenia kosztów eksploatacji GPS (nie wliczając napraw
uszkodzeń powstałych z winy wykonawcy); c) przeszkolenia przedstawiciela wykonawcy w
zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg; d) bieżącego ustalenia zakresu
działania wykonawcy tj. wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi; e)
zapewnienia materiału do zwalczania zimowej śliskości tj. soli drogowej. Materiał będzie
magazynowany na składowiskach wykonawcy przez okres trwania umowy oraz 2 miesiące po
zakończeniu umowy; 9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowych
specyfikacjach technicznych związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości zimowej dróg
oraz zamiataniem pozimowym nr D – 10.10.01b; D – 10.10.01c oraz D - 05.03.00a. 10. Wymaga
się aby minimalna prędkość pojazdu (sprzętu) podczas odśnieżania lub/i usuwania śliskości na
drogach wynosiła 30 km/h na terenie zabudowanym i 40 km/h poza terenem zabudowanym. 3.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia został realizowany: do czasu (daty) zawarcia przez Zamawiającego umowy na
usługi utrzymania zimowego w trybie przetargowym. 4. INFORMACJE DODATKOWE: 5.1.
Wymagania dla środków transportu Środki transportu oferowane przez Wykonawcę do
wykonywania usługi powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
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oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 5.2.
Miejsce świadczenia usługi Miejscem świadczenia usług są drogi wojewódzkie będące w
administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich, Oddział Toruński - RDW Wąbrzeźno.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90612000-6

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: 08/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98947.80
Waluta EURO
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: 1
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: WEGTRANS PAWEŁ WĘGLERSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: WROCKI92D
Kod pocztowy: 87-400
Miejscowość: GOLUB-DOBRZYŃ
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 519598.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 519598.57
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 519598.57
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 ZAMÓWIENIE 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 wyboru trybu postępowania Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej
ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): 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 usługi zimowego
utrzymania na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2020
roku: 1.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w terminie do
31.12.2020r., zachowując termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, które
miało miejsce dnia 16.01.2019r. (umowa nr ZDW.RDW.4.12d.361.17.1.2018 z dnia
16.01.2019r. - CZĘŚĆ NR 1, ZDW.RDW.4.12d.361.17.3.2018 z dnia 16.01.2019 r. - CZĘŚĆ
NR 3). 1.2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia
podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego została oszacowana na podstawie
aktualnego zapotrzebowania jednostki i wynosi: CZĘŚĆ NR 9 – 422.437,86 zł netto. CZĘŚĆ
NR 1 odpowiada zakresowi prac CZĘŚCI NR 9 z aktualnego postępowania. Maksymalna
wartość zamówienia uzupełniającego dla tej części wynosi 422.438,60 zł netto, co stanowi
50% wartości możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających dla tego przedmiotowego
zadania (wartość zamówienia podstawowego wynosi: 1.689.754,40 zł x 50% = 844.877,20 : 2
części = 422.438,60 zł netto). CZĘŚĆ NR 11 – 422.438,49 zł netto. CZĘŚĆ NR 3 odpowiada
zakresowi prac CZĘŚCI NR 11 z aktualnego postępowania. Maksymalna wartość zamówienia
uzupełniającego dla tej części wynosi 422.438,60 zł netto, co stanowi 50% wartości
możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających dla tego przedmiotowego zadania
(wartość zamówienia podstawowego wynosi: 1.689.754,40 zł x 50% = 844.877,20 : 2 części
= 422.438,60 zł netto). 422.437,86zł netto + 422.438,49 zł netto < 844.877,20 zł netto CZĘŚĆ
NR 9 CZĘŚĆ NR 11 MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
844.876,35 zł netto < 844.877,20 zł netto CZĘŚĆ NR 9 + CZĘŚĆ NR 1 MAKSYMALNA
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 1.3. Zamówienie dodatkowe zgodnie z
protokołem polega na powtórzeniu podobnego rodzaju zamówienia, które występowały w
czasie realizacji zamówienia podstawowego - USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW W WĄBRZEŹNIE W
SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019 i 2019/2020, 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. CPV 90 62 00 00 – 9 usługi odśnieżania CPV 90 63 00
00 – 2 usługi usuwania oblodzeń CPV 90 61 20 00 – 6 Usługi zamiatania ulic 1.4.
Zamówienie podstawowe udzielono w trybie przetargu nieograniczonego – nr postępowania ZDW.RDW.4.12d.361.17.1.2018 z dnia 16.01.2019 - CZĘŚĆ NR 1, ŚĆ
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ZDW.RDW.4.12d.361.17.3.2018 z dnia 16.01.2019 - CZĘŚĆ NR 3. 1.5. Zamawiający
szacując wartość zamówienia podstawowego uwzględnił udzielenie zamówień
uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, umieszczając tą
informację zarówno w szacunku jak i we wniosku. Kwota przewidzianych zamówień z art. 67
ust. 1 pkt 6 lub 7 wynosi łącznie 844.877,20 zł netto dla CZĘŚCI NR 1 i CZĘŚCI NR 3. 1.6.
Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie
udzielone dotychczasowemu wykonawcy. Zamówienie podstawowe zostało udzielone Pani
Pawłowi Węglerskiemu, prowadzącemu działalność pod firmą: WEGTRANS Paweł
Węglerski, 87- 400 Golub-Dobrzyń, Wrocki 92D. 2. Uzasadnienie faktyczne zamówienia z
wolnej ręki: 2.1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przeprowadził przetarg
nieograniczony na: ,,USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W
SEZONACH 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” . 2.2. W dniu 31.08.2020 r. ogłoszono
zamówienie publiczne w sprawie utrzymania zimowego w trybie przetargu nieograniczonego
https://platformazakupowa.pl/transakcja/373913. 2.3. Postępowanie zostało podzielone na 16
części. Na CZĘŚĆ NR 9 i CZĘŚĆ NR 11 wpłynęło odwołanie do KIO, w związku z czym nie
możemy w chwili obecnej zawrzeć umowy z wykonawcą. 2.4. W związku z trwającym
sezonem zimowym i brakiem możliwości udzielenia zamówienia wyłonionemu w w/w
zamówieniu wykonawcy, Zamawiający zdecydował, iż uruchomi procedurę zamówienia
powtarzającego do umowy ZDW.RDW.4.12d.361.17.1.2018 z dnia 16.01.2019 - CZĘŚĆ NR
1 oraz ZDW.RDW.4.12d.361.17.3.2018 z dnia 16.01.2019 - CZĘŚĆ NR 3, gdyż przewidział
taką możliwość w szacowaniu, wniosku, ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz umowie,
mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg w przypadku wystąpienia opadów
śniegu lub śliskości. 2.5. Wszystkie usługi mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
oraz poprawę komfortu jazdy użytkownikom dróg w okresie zimowym. 2.6. Na w/w
zamówienie uzupełniające Zamawiający ma zapewnione środki finansowe.
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