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Bydgoszcz: Udzielnie zamówienia uzupełniającego do
zamówienia podstawowego na wykonanie : remontu
cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach
wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w
latach 2015 - 2016 dotyczy części nr I
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: Udzielnie zamówienia uzupełniającego do zamówienia
podstawowego na wykonanie : remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich
administrowanych przez RDW Włocławek w latach 2015 - 2016 dotyczy części nr I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: Zadanie nr 1: Remont
cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny,
- remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4
cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, -wyrównanie
istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek
ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zadanie nr 3: Likwidacja
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przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie
warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna
10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

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: 15.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawskopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 610901,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 583468,95
Oferta z najniższą ceną: 583468,95 / Oferta z najwyższą ceną: 583468,95
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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
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zgodne z przepisami.
Zamawiający

przewidział

udzielenie

zamówień

uzupełniających

(

do

50%

wartości

zamówienia

podstawowego) w SIWZ w punkcie XX oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 23710-2015 z dnia 03.02.2015. Rejon
Dróg Wojewódzkich we Włocławku wydatkował całą dostępną kwotę wynikającą z umowy. W chwili obecnej
istnieje konieczność wykonania remontów cząstkowych na drogach administrowanych przez RDW Włocławek.
W związku z powyższym celowe jest udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż
50% zamówienia podstawowego to jest 583 468,95 zł brutto ( co stanowi 41% szacowanej wartości
zamówienia podstawowego dla części I) i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy
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