
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Odpowiedz na 3 krótkie pytania – pomożesz nam ulepszyć tryb statystyczny i eksport list wy
ników.
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Polska-Brzesko: Usługi transportu promowego

2020/S 215-527841

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Adres pocztowy: ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wojcieszek
E-mail: przetargizdp@onet.pl
Tel.: +48 146630141
Faks: +48 146631221
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdp.powiatbrzeski.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi przewozu promowego w ciągach dróg powiatowych powiatu brzeskiego z
podziałem na dwie części.
Numer referencyjny: ZDP.ZP271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
60610000 Usługi transportu promowego
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie:
— część nr 1: „Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski
Drużków w ciągu drogi powiatowej nr 1410 K Iwkowa–Czchów–Zdonia”,
— część nr 2: „Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka
w ciągu drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie –Gródek n. D.”.
Szczegółowy opis i wymagania techniczne zostały określone w SIWZ IDW.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 592 592.59 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu
drogi powiatowej nr 1410 K Iwkowa–Czchów–Zdonia” o napędzie górnolinowym –
wolnospławnym (bez napędu własnego)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60610000 Usługi transportu promowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1410K Iwkowa–Czchów–Zdonia w m. Piaski Drużków –
województwo małopolskie, powiat brzeski

II.2.4) Opis zamówienia:
Na wykonywanie obsługi przeprawy promowej w części nr 1 składa się
wykonywanie następujących czynności:
1. przewóz międzybrzegowy osób, pojazdów i zwierząt zgodnie z wymogami i
obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych i administracyjnych oraz
warunków ustalonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w ustalonych godzinach;
2. utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej przeprawy z
zastosowaniem się do przytoczonych przepisów oraz wytycznych, uwag i zaleceń
kontroli i nadzoru;
3. wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych urządzeń przeprawy
promowej (pływak, liny, dojazdy, łódka towarzysząca) do 500,00 PLN;
4. ze względu na usytuowanie promu w odległości 3 km od Zapory Czchowskiej,
która dokonuje okresowych zrzutów nadmiaru wody, ewentualnie kry lodowej,
bądź ogranicza zrzut wody, co prowadzi do obniżenia poziomu wody na rzece,
wymagana jest szybka 24-godzinna dyspozycyjność załogi obsługi promu w celu
niezwłocznego zabezpieczenia promu uniemożliwiającego osadzenie na brzegu
lub w przypadku wzrostu poziomu ciągły nadzór nad zabezpieczeniem pływaka;
5. w przypadku silnych mrozów wykonywanie skuwania nawet nocą narastającego
lodu celem uniknięcia przymarznięcia promu;
6. w wyniku obniżenia się poziomu wody w korycie rzeki, przez większą cześć
roku, dokonywanie przepraw promowych przy użyciu siły fizycznej, gdyż siła nurtu
rzeki jest niewystarczająca do przepłynięcia na drugi brzeg, a w przypadku
niekorzystnych wiatrów staje się to wręcz niemożliwe, lub wymusza zawrócenie
przeprawy z połowy rzeki do brzegu;
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7. utrzymanie czystości, ładu i porządku na pływaku, całej przeprawie promowej i
w otoczeniu budynku zaplecza technicznego wraz z utrzymaniem oznakowania
pionowego na dojazdach;
8. oznakowanie przerw pracy promu wg wytycznych nadzoru i Zamawiającego;
9. zabezpieczenie pływaka promu i pozostałych urządzeń w czasie klęsk
żywiołowych, tj. powódź, kra lodowa, wiatr oraz odpowiednie zabezpieczenie w
przypadkach przerw w pracy promu;
10. dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym
uruchomieniu przeprawy promowej;
11. zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu
zgodnie z przepisami o żegludze śródlądowej;
12. przekazywanie informacji do ZDP w Brzesku informacji o wstrzymaniu i
ponownym uruchomieniu przeprawy promowej;
13. utrzymanie czystości:
a) na promie i łodzi ratunkowej;
b) na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom
(zbieranie śmieci);
c) wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór
zabezpieczających wjazd na prom – obustronnie z wywozem pozostałości ścinki
na składowisko Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia Wykonawca;
14. likwidacja śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier
zabezpieczających do wjazdu na prom) włącznie z promem. Materiał do
zwalczania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający;
15. codzienne zamknięcie dojazdów przeprawy poprzez zamknięcie barierek po
zakończeniu pracy promu;
16. przeprawa promowa będzie się odbywała nieodpłatnie w msc. Piaski Drużków
w godz. od 6.00–22.00;
17. wykonanie przewozów promowych w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych;
18. wykonanie konserwacji liny manewrowej co najmniej 3 razy do roku;
19. czas kursowania promu jest umieszczony na tablicy informacyjnej dla
przeprawiających się przez rzekę. Obsługa promu zobowiązana jest do
wykonywania pierwszego i ostatniego kursu o godzinie uwidocznionej na tablicy
informacyjnej. Czas pracy obsługi promu winien obejmować czas niezbędny do
uruchomienia i zamknięcia przeprawy oraz czas potrzebny na wykonanie obsługi
codziennej promu. Czas obsługi przeprawy poza godzinami kursowania powinien
być wliczony w cenę usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu drogi
powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Gródek n. D.” o napędzie
elektrycznym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

60610000 Usługi transportu promowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo małopolskie, powiat brzeski

II.2.4) Opis zamówienia:
Droga powiatowa nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Gródek n. D. w m.
Wytrzyszczka – województwo małopolskie, powiat brzeski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 162-393783

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci
wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: 1

Nazwa:
„Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu
drogi powiatowej nr 1410 K Iwkowa–Czchów–Zdonia” o napędzie górnolinowym –
wolnospławnym (bez napędu własnego)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Bartek Prom Piaski Drużków
Adres pocztowy: Piaski Drużków 108
Miejscowość: Czchów
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod pocztowy: 32-860
Państwo: Polska
E-mail: zajac.z@interia.pl
Tel.: +48 888134835
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 203 703.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 233 792.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 2

Nazwa:
„Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu drogi
powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Gródek n. D.” o napędzie
elektrycznym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Prom Dunajec S.C. Skwarło Tadeusz, Skwarło Tomasz, Skwarło
Łukasz, Nowak Jerzy
Adres pocztowy: ul. Sądecka 229
Miejscowość: Czchów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-860
Państwo: Polska
E-mail: lukaszskw@tlen.pl
Tel.: +48 888835444
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 388 888.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 368 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2020
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