
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DW NA TER. POW. MIKOŁOWSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKO
POWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DW NR 928 NA ODC. MIKOŁÓW - KOBIÓR

– ZAM. POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT (...)

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: 327819188

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
zdw.katowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DW NA TER. POW. MIKOŁOWSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKO
POWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DW NR 928 NA ODC. MIKOŁÓW -
KOBIÓR
– ZAM. POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT (...)
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6440f586-fa92-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165076/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-31 12:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000248/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w
Katowicach z podziałem na 5 zadań: zadanie 4: Powiat Mikołowski: droga wojewódzka nr 925,
926, 927, 928.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145673/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) 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

3.1.1.) 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 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, 946,948
zamieszczając 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”:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WD/W/210729/1

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

4.3.) Wartość zamówienia: 211959,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165076/01 z dnia 2021-08-31

2021-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: remont wielko powierzchniowy wykonany na wybranych
fragmentach drogi na odcinku o łącznej powierzchni 4000 m2.
Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i
Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260499,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260499,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260499,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I
SPRZĘTOWO PROJEKTOWE „DOMINIK” FRANCISZEK ELIAS W SPADKU

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „HiM” SPÓŁKA CYWILNA HONORATA ELIAS-
OGIERMAN, MARCIN OGIERMAN UL. WĄSKA 7, 44-700 RACIBÓRZ; SMART PLAC SP. Z
O.O. UL. RACIBORSKA 86, 44-200 RYBNIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 647-100-20-94

7.3.3) Ulica: UL. ROGOWSKA 1

7.3.4) Miejscowość: CZYŻOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-352

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260499,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CD uzasadnienia:
„Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty: frezowanie nawierzchni bitumicznej,
remont cząstkowy, wielkopowierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznej, 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.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00165076/01 z dnia 2021-08-31

2021-08-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



Droga wojewódzka nr 928 Mikołów – Kobiór na wielu odcinkach przejawia znaczne zużycie
wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada bardzo liczne spękania, deformacje oraz
niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich
kilkunastu lat). 
Należy również dodać, iż kierujący pojazdami zaczynają w sposób coraz bardziej istotny
odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje
wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe.
Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tych odcinkach drogi staje się ekonomicznie
oraz technicznie nieuzasadnione.
Znaczny obszar na jakim występują w/w deformacje kwalifikuje te odcinki drogi do wykonania
napraw wielko powierzchniowych (wykonywanie remontów cząstkowych jest technicznie
nieuzasadnione).
W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie wielko powierzchniowych napraw
nawierzchni jezdni na wybranych odcinkach drogi o łącznej powierzchni 4000 m2 polegających
na frezowaniu średniej grubości 4 cm, skropieniu oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej w ilości
53 ton oraz ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm o łącznej powierzchni 4000 m2.
Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w
drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności.
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