
Ogłoszenie nr 550248741-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Toruń: Zimowe utrzymanie chodników i dróg powiatowych Powiatu Toruńskiego w sezonie 2019/2020, 2020/2021 – obszar gminy Zławieś Wielka 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: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna  113, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zimowe utrzymanie chodników i dróg powiatowych Powiatu Toruńskiego w sezonie 2019/2020, 2020/2021 –

obszar gminy Zławieś Wielka

Numer referencyjny  PZD 11.252.3.18.2019

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: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych na

terenie Powiatu Toruńskiego w sezonie 2019-2020, 2020-2021 - teren gminy Zławieś Wielka Zakres zamówienia obejmuje usługi: - odśnieżania w oparciu o wytyczne

Zamawiającego oraz zapisy SST; - zwalczania śliskości zimowej dróg wywołanej czynnikami atmosferycznymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz zapisy SST

Zamawiający do realizacji zamówienia przewiduje uzyskać sprzęt od Wykonawców (pług+solarka/piaskarka/rozsiewacz wraz z nośnikiem, pług, ładowarki lub koparko-

ładowarki) w ilości szacunkowej pozwalającej na prawidłową realizacje zamówienia, zgodnej z Warunkami zapisanymi poniżej. Wykonawca winien również zapewnić

plac składowy dla powierzonego przez PZD w Toruniu materiału uszorstniającego niezbędnego do prawidłowej obsługi ZUD. Plac składowy dla materiałów

powierzonych (sól/piasek) winny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 km od drogi powiatowej

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

90630000-2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/77af22a4-57b8-4575-a65d-d2ed...
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 70000

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  66 i 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W związku z faktem przeprowadzenia przez Zamawiającego dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie chodników i dróg

powiatowych Powiatu Toruńskiego w sezonie 2019-2020, 2020-2021 prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego oraz brakiem rozstrzygnięcia postępowań

w części związanej z przedmiotem zamówienia (gmina Zławieś Wielka) oraz brakiem zmiany pierwotnych warunków zamówienia, Zamawiający postanowił

przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki w oparciu o art. 66 i 67 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018,

poz. 1986 z późn. zmianami).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/77af22a4-57b8-4575-a65d-d2ed...
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