
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na ter. pow. bieruńsko-lędzińskiego polegające na
wielkopowierzchniowych naprawach nawierz. jezdni DW nr 780, 931, 934 – zamówienie

polegające na powtórzeniu (...)

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Lechicka 24

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-609

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327819188

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.katowice.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.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:
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na ter. pow. bieruńsko-lędzińskiego polegające na
wielkopowierzchniowych naprawach nawierz. jezdni DW nr 780, 931, 934 – zamówienie
polegające na powtórzeniu (...)

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7308c9d-7cdf-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013304/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 13:10

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
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2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000248/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni jezdni DW nr 931 – zamówienie
polegające na powtórzeniu (...)

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: WD/W/210218/1

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 308529,40  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielkopowierzchniowych napraw nawierzchni jezdni
dróg wojewódzkich nr: 780, 931 i 934 zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-
lędzińskiego wraz z innymi pracami towarzyszącymi, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Wykonanie wielkopowierzchniowych napraw
nawierzchni jezdni wymaga odtworzenia oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej (farbą akrylową).Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie
Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do
negocjacji.

3.10.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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:
Zamawiający w dniu 04.10.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczął postępowanie
na: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z
PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ:ZADANIE 1: POWIAT BĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR
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910, 913.ZADANIE 2: POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 780,
931, 934.ZADANIE 3: POWIAT LUBLINIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789, 905, 906,
907, 908.ZADANIE 4: POWIAT MIKOŁOWSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 925, 926, 927,
928.ZADANIE 5: POWIAT ŻYWIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 781, 945,
946,948zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w DUUE o nr 2018 /S 191-431070 gdzie w
sekcji VI.3 zamieścił: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp. Szczegóły podane w pkt. 30 SIWZ: Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty:
frezowanie nawierzchni bitumicznej, remont cząstkowy, wielkopowierzchniowe remonty
nawierzchni bitumicznej, (...) - CD w sekcji Informacje dodatkowe.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.

5.1.2.) Ulica: ul. Klonowa 11

5.1.3.) Miejscowość: Lubliniec

5.1.4.) Kod pocztowy: 42-700

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

CD uzasadnienia - (...) remonty cząstkowe mieszanka emulsyjno-grysową, wykonanie poboczy,
oczyszczanie rowów i przepustów, regulacja studzienek, oznakowanie poziome. Wielkość lub
zakres: zgodnie z załączonym przedmiarem robót dla poszczególnych zadań stanowiący
załącznik do niniejszego postępowania. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z procedurą określoną w ustawie PZP. Warunkiem
udzielenia zamówienia jest zagwarantowanie środków finansowych na ten cel.Z uwagi na
zmianę ustawy PZP oraz ze względu na fakt, iż brzmienie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych odpowiada swoją treścią art. 214 ust. 1 pkt. 7)
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami Zamawiający
zamierz udzielić zamówienia na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP.Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, a
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia
podstawowego.Drogi wojewódzkie nr: 780, 931, 934 zlokalizowane na terenie powiatu bieruńsko
- lędzińskiego lokalnie wykazują znaczne zużycie techniczne wynikające z ich codziennej
eksploatacji. Miejscami nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania, wykruszenia, deformacje
(w szczególności na DW 931 i DW 934). Wykruszenia w nawierzchni ujawniają się również
lokalnie na DW 780. Cały odcinek DW 934 przebiegający przez miejscowość Chełm Śląski
posiada liczne łaty.Na wszystkich z w/w dróg ujawniają się miejscowe, głębokie ubytki o
nieregularnym kształcie (szczególnie w warunkach zimowych), które wymagają szybkiej naprawy
przy zastosowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.Zamówienie polega na wykonaniu napraw
nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr: 780, 931 i 934 zlokalizowanych na terenie powiatu
bieruńsko-lędzińskiego wraz z innymi pracami towarzyszącymi, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.Lokalne uszkodzenia nawierzchni jezdni i
innych elementów korpusu drogowego (chodników, poboczy, systemu odwodnienia) wymuszają
konieczność sukcesywnego i bieżącego przeprowadzania prac naprawczych.Społeczeństwo
lokalne natychmiastowo interweniuje w przypadku ujawnienia się ubytków czy deformacji
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nawierzchni jezdni i chodników.Wykonanie w/w robót jest konieczne z uwagi na zapewnienie
właściwego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013304/01 z dnia 2021-03-04

2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na ter. pow. bieruńsko-lędzińskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierz. jezdni DW nr 780, 931, 934 – zamówienie polegające na powtórzeniu (...)
	SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005
	1.5.) Adres zamawiającego:
	1.5.1.) Ulica: Lechicka 24
	1.5.2.) Miejscowość: Katowice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 40-609
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 327819188
	1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.katowice.pl
	1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Nazwa zamówienia:
	2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7308c9d-7cdf-11eb-86b1-a64936a8669f
	2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013304/01
	2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.5.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 13:10
	2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
	2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000248/03/P
	2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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: WD/W/210218/1
	3.3.) Rodzaj zamówienia
	3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	3.5.) Wartość zamówienia: 308529,40  PLN
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	3.10.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	3.11.) Dodatkowy kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg  45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg  45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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

	SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
	5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
	5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
	5.1.2.) Ulica: ul. Klonowa 11
	5.1.3.) Miejscowość: Lubliniec
	5.1.4.) Kod pocztowy: 42-700
	5.1.5.) Województwo: śląskie
	5.1.6.) Kraj: Polska

	SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE


