Bydgoszcz: Zamówienie uzupełniające na ścinkę poboczy i
pogłębianie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek
administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy w 2015 r
Numer ogłoszenia: 161751 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające na ścinkę
poboczy i pogłębianie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2015 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyŜonych z zasypaniem,
zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie
nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę, gdzie przyjęto szerokości ścinki od 1,25m 2,50m; - pogłębianie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 50
cm dno rowu, szer. 40 cm, pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód
samowyładowczy odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania
przez Wykonawcę. Dokładny zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy,
przedmiar robót, SST określające wymagania techniczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.22.10-0, 45.11.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

•

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FERD Firma Robót InŜynieryjnych i Drogowych, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa

•

Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70700,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ
•

Cena wybranej oferty: 86961,12

•

Oferta z najniŜszą ceną: 86961,12 / Oferta z najwyŜszą ceną: 86961,12

•

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających (do 50 % wartości zamówienia
podstawowego) w SIWZ w punkcie 18 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia

podstawowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 90387 2015 z dnia 19.06.2015. Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu , Toruniu, Włocławku i
śołędowie wydatkowały całą dostępną kwotę, przeznaczoną dla tych jednostek terenowych,
wynikająca z umowy. W chwili obecnej istnieje konieczność wykonania ścinki poboczy i
pogłębianie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2015 r. Na następujących drogach wojewódzkich: - nr
254, 251 będących w administracji RDW Inowrocław; - nr 552, 553 będących w administracji
RDW Toruń; - nr 267, 269,558,269 będących w administracji RDW Włocławek; - nr 377, 402,
244, 245 będących w administracji RDW - śołędowo W związku z powyŜszym celowe jest
udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niŜ 50 % zamówienia
podstawowego tj. 70 700,10 zł/netto (co stanowi 22,30 % szacowanej wartości zamówienia
podstawowego) i polegającego powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy.

