
Ogłoszenie nr 550245943-N-2019 z dnia 15-11-2019 r. 

Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW 

Tuchola w 2019 r. część II – zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej 

nie 

Informacje dodatkowe: 

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): https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usług w zakresie transportu 

drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2019 r. część II – zamówienia na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp 

Numer referencyjny  ZDW.RDW3.T12.361.06.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. 

Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego: Usługi winny być 

wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i 

spełniającego następujące wymagania minimalne : - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa 

- 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - 

samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez 

kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny 

wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o 

ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy 

wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki 

pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi 

sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza 

- 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu 
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wymagane przepisami, 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na 

polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy 

następujących czynnościach: a. wymianie znaków drogowych pionowych , b. remoncie 

cząstkowym nawierzchni drogowych , c. remoncie chodników , d. wyrównaniu poboczy , e. 

wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , f. porządkowaniu pasa 

drogowego ze śmieci , g. likwidacji przełomów , h. ustawianiu i wymianie pachołków, i. ustawianiu 

i wymianie barier drogowych , j. wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego 

utrzymania dróg i mostów. 3. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w 

nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem 

usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich 

zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt 

napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt 

wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w 

ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w 

podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych 

wymaganych odpowiednimi przepisami, 4. Dodatkowe informacje: 4.1. Środki transportowe 

wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być 

wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich 

stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 4.2. Ponadto 

pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : a) z tyłu pojazdu w zaporę drogową z 

pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , b) po prawej 

stronie nad zaporą drogową znak A- 14 ,,roboty na drodze” o boku 900 mm , c) po lewej stronie nad 

zaporą drogową znak C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku o Ø 800 mm . 4.3.Środki 

transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia tj. z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. 

(tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015, poz. 776) 4.4. Kierowcy powinni posiadać własną 

odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe / 

1 telefon w każdym pojeździe/ - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi 

wykonawca. 4.5. Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 
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1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) Kierowcy wszystkich 

jednostek transportowych muszą być wyposażeni w telefon komórkowy. 4.6. Wykonawca musi 

zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą kierowcy/operatora na 

każde wezwanie Zamawiającego w ciągu … godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie ze 

strony zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faxu lub telefonicznego zlecenia 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4.7. Zakres, czas pracy w okresie 

obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.8.W sytuacji 

awarii środka transportu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub 

telefonicznie podając przyczynę awarii i czas naprawy. W tym czasie do zleconych prac udostępni 

środek transportu/sprzętu o parametrach równoważnych wg. zaleceń Zamawiającego. 4.9. 

Wykonawca będzie wystawiał za każdy dzień pracy kartę pracy określającą wykonaną usługę, 

potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4.10. 

Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez 

upoważnione osoby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W przypadku samochodu 

dostawczego, ciągnika kołowego + przyczepy niskopodwoziowej i samochodów 

samowyładowczych płatność za m-godz będzie stawka w sytuacji postoju pojazdu np. pod 

załadunek materiałem lub niezbędny postój pojazdu na miejscu prowadzonych robót. Transport 

materiałów naliczany będzie określoną przez Wykonawcę stawką za km. Praca koparko-ładowarki z 

łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza rozliczana będzie wg potwierdzonego 

czasu pracy (ilość m-g). 4.11. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności pracę sprzętu na 

wszystkich drogach Teren administrowania dróg wojewódzkich przez RDW Tuchola Nr drogi 

Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 189 JASTROWIE – ZŁOTÓW – WIĘCBORK 

33+255÷50+151 16,896 223 Bydgoszcz – Białe Błota 2+800÷6+137 3,337 241 TUCHOLA – 

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE – WIĘCBORK – NAKŁO NAD NOTECIĄ – WĄGROWIEC – 

ROGOŹNO 28+500÷95+309 66,809 242 WIĘCBORK – ŁOBŻENICA – FALMIEROWO 

0+000÷8+012 8,012 243 MROCZA – KORONOWO /DROGA 25/ 0+000÷26+374 26,374 246 

PATEREK – SAMOKLĘSKI MAŁE – SZUBIN – ŁABISZYN – ZŁOTNIKI KUJAWSKIE – 

GNIEWKOWO – DĄBROWA BISKUPIA 0+000÷31+911 31,911 247 KCYNIA - SZUBIN 

0+000÷17+461 17,461 RAZEM 170,800 

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6 

Dodatkowe kody CPV: 

60181000-0, 

45520000-8 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 42000.00 

Waluta: 

PL 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielenia zamówień z art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 40 % zamówienia podstawowego i ujął wartość zamówień 

uzupełniających w kwocie 42.400,00 zł netto (dla cz. II) w szacowaniu wartości zamówienia 

podstawowego. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu podstawowym nr 512117-N-2019 z dnia 

2019-02-08 r. 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA: 

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR WENDA,  wendatransport@wp.pl,  ul. Piaseczno 66,  89-

400,  Sępólno Krajeńskie,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie 
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