Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158840/01 z dnia 2021-08-24

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część II: droga
wojewódzka nr 969 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część II: droga
wojewódzka nr 969 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dbcc904-04ca-11ec-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158840/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 15:01
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003467/14/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.1.43 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części - Części II:
droga wojewódzka nr 969 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-61/21
3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy powtórzenia podobnych robot budowlanych, jakie były przedmiotem umowy
nr 17/2020/RDWNS zawartej w dniu 28.05.2020 r. w sprawie zamówienia pn. Remont cząstkowy
nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część II: droga wojewódzka nr 969 i
obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu remontu cząstkowego nawierzchni
bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową: grysową AC 11S.
3.10.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) 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
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Niniejsze zamówienie udzielone ma zostać w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP– wypełniając opisaną w tym przepisie sytuację znamionującą możliwość zastosowania tego
trybu do udzielenia zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania
(Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości).(...)
Z uwagi na brak miejsca dalsza cześć wyjaśnienia (uzasadnienia) zawarta jest w Sekcji VI
Informacje dodatkowe.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
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pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k.
5.1.2.) Ulica: Kamienica 1000
5.1.3.) Miejscowość: Kamienica
5.1.4.) Kod pocztowy: 34-608
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Dalsza część wyjaśnienia / uzasadnienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w Sekcji
IV.4.2):
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy
nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części (nr RDWNS-271-1-2/20) prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 532573-N-2020
opublikowanego w BZP w dniu 20.04.2020 r. (sekcja II.7), jak również w treści SIWZ (zapisy cz.
I pkt 5), Zamawiający wskazał, iż przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (obecnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP). Zaznaczone zostało, iż
przewiduje się możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia
obejmującego powtórzenie podobnych robót budowlanych (zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego) – na zasadach i w zakresie określonym w SIWZ. W wyniku
przeprowadzonego wskazanego postępowania przetargowego zamówienie podstawowe
(obejmujące Część II) zostało udzielone w dniu 28.05.2020 r. Wykonawcy – ZIBUD Sp. z o.o.
Sp. k. 34-608 Kamienica 1000 (umowa nr 17/2020/RDWNS), a więc obecnie nie upłynął jeszcze
określony ustawowo okres 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
Przedmiot obecnie planowanego do udzielenia zamówienia (robót) podobnego jest zgodny z
przedmiotem zamówienia podstawowego (obejmuje wykonanie tego samego typu i rodzaju
robót), możliwość jego udzielenia została przewidziana w toku udzielania zamówienia
podstawowego, a jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia (tj.
została dodana do wartości zamówienia podstawowego) ustalonej na potrzeby przeprowadzenia
postępowania przetargowego dla zamówienia podstawowego, przy czym wartość tego
konkretnego zamówienia na roboty i usługi podobne (stanowiącego przedmiot niniejszego
postępowania) mieści się (jest niższa) w całkowitej (maksymalnej) wartości tego typu zamówień
uwzględnionej w ramach tego postępowania zgodnie z zapisami SIWZ.
Niniejsze zamówienie obejmujące przewidziane zamówienie podobnego rodzaju (polegające na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak objęte zamówieniem podstawowym) ma zostać
udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego – ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k.
34-608 Kamienica 1000, w terminie mieszczącym się w 3-letnim okresie od daty udzielenia
zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują (wypełniają)
przesłanki (okoliczności) konstrukcyjne wskazane w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP,
warunkujące możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki, stąd też udzielenie
niniejszego zamówienia w tym trybie jest w pełni uzasadnione.
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