Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120488/01 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych,
potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg
wojewódzkich (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych,
potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg
wojewódzkich (...)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-035fec6c-e88e-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120488/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 11:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu ZDW.RDW1.12.361.21.2019. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający przewidział w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 633066-N-2019 z
dnia 2019-12-05 r. pkt. II.7. Wartość niniejszego zamówienia podobnego została uwzględniona
przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie
dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego. (24.01.2021r.) Zamówienie niniejsze polega na udzieleniu podobnych robót jak
w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z jego opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający
przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: O1.N4.361.10.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 17452,38 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania : Bieżącego utrzymania dróg
wojewódzkich: zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych
martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji
RDW Inowrocław w roku 2021 r. – zamówienie powtarzające
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
1) czynności podstawowe związane z usuwaniem martwych zwierząt i ich części z pasa dróg
wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław, w szczególności dojazd do
wskazanego miejsca, zebranie martwej zwierzyny i jej części oczyszczenie nawierzchni z
pozostałych płynów ustrojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz
transport do zakładu utylizacji,
2) przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji odpadów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami bądź do firmy
zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów,
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przedstawiając każdorazowo dokument przekazania do utylizacji – kartę przekazania odpadów i
pokrycie kosztów utylizacji,
3) w przypadku zwierząt wobec których istnieje obowiązek przeprowadzenia badania
weterynaryjnego (np. dzikie świnie zagrożone wirusem ASF) powiadomienie przed transportem
powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania próbki do badania dla stwierdzenia lub
wykluczenia choroby,
4) prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem miejsca odbioru w rozbiciu
miesięcznym,
5) w okresie ogłoszenia zagrożenia (ptasią grypą) usuwanie padłych ptaków;
Zbieranie i wywóz do utylizacji: padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości
żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych ptaków powinien odbywać się
przy użyciu odpowiedniego sprzętu umożliwiającego ich zebranie oraz posprzątanie resztek
(oderwane części zwierzyny, krwi oraz tłuszczu) z pasa drogowego. Pracownicy jeżdżący na
interwencje winni być wyposażeni w strój oraz środki ochrony osobistej spełniające wymogi
sanitarne zabezpieczenia indywidualnego osób biorących w nim udział. Natomiast zbiór padłych
ptaków należących do grupy podwyższonego ryzyka zarażeniem wirusem ptasiej grypy i ich
wywóz do najbliższego Laboratorium Weterynaryjnego celem, przebadania w kierunku
zarażenia wirusem ptasiej grypy powinien odbywać się przy użyciu pełnego, jednorazowego
zabezpieczenia indywidualnego osób biorących w nim udział tj. fartuch ochronny, maska
ochronna, rękawice ochronne, ochronne obuwie.
3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych
przez uprawnionych pracowników Zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w zdeklarowanym przez Wykonawcę czasie realizacji zgłoszenia. Czas realizacji
zgłoszenia wynosić będzie max 3 godzin/y.
4. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW
Inowrocław. 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 do dróg wojewódzkich i
odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21278,37 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21278,37 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21278,37 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECOROAD Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562769820
7.3.4) Miejscowość: Sikorowo
7.3.5) Kod pocztowy: 88-101
7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21278,37 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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