
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

„Budowa parkingu w miejscowości Pysznica - dz. nr ewid. 661”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.4.2.) Miejscowość: Pysznica

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.4.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce2af86-0fc1-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301331/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 14:39

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

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

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172527/01

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

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa parkingu w miejscowości Pysznica - dz. nr ewid. 661”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Tematem niniejszego postępowania przetargowego jest: „Budowa parkingu w miejscowości
Pysznica - dz. nr ewid. 661”
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu budowlanego będącego załącznikiem
do SWZ. 
Opis przedmiotu zamówienia:
Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zostaną wykonane miejsca parkingowe oraz jezdnie
manewrowe o kompleksowej konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo zostanie wykonane
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem terenu.
W stanie obecnym w miejscu projektowanych miejsc parkingowych i jezdni manewrowych
znajdują się: plac z kruszywa oraz tereny zielone porośnięte zielenią wysoką i niską. Teren
zlokalizowany jest w obrębie zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotowy teren sąsiaduje z drogą
powiatową nr 1019R. Przedmiotowy obszar obsługuje teren lokalny. 
Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 38 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m
oraz 2 szt. miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 8 cm o
wymiarach 3,6 x 5,0 m. Kostka koloru szarego i wydzielenie miejsc parkingowych za pomocą
kostki koloru czerwonego. Jezdnia manewrowa o szerokości 5,0 m z płyt ażurowych
betonowych 40 x 60 cm gr. 8cm. Nawierzchnia miejsc parkingowych zostanie obramowana
krawężnikiem 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. W miejscu połączenia miejsc
parkingowych z jezdnią manewrową należy zastosować krawężnik „na płask”.
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy oznakować poziomo i pionowo zgodnie z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach.”
Odwodnienie miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowych poprzez nadanie powierzchniom
utwardzonym, odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody
poprzez płyty ażurowe betonowe w przepuszczalną konstrukcję nawierzchni. Projekt nie
przewiduje powstawania substancji ropopochodnych na terenie projektowanego parkingu.
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie zanieczyszczonych z terenu
parkingu powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z
odprowadzeniem wody poprzez płyty ażurowe betonowe 40x60x8cm w przepuszczalną
konstrukcję nawierzchni. Na terenie parkingu nie będą powstawały substancję ropopochodne. W
przypadku awarii wszelkie substancje ropopochodne będą usuwane przez odpowiednie służby.
Istniejący gazociąg zostanie przebudowany w/g odrębnego projektu i odrębnego pozwolenia na
budowę.
Projekt nie przewiduje budowy lub przebudowy istniejących zjazdów. Projektowane miejsca
postojowe oraz jezdnie manewrowe zostaną dostosowane wysokościowo i wymiarowo do
istniejących zjazdów z drogi powiatowej. Istniejące zjazdy nie będą wymagały przebudowy,
budowy lub zmiany parametrów technicznych. Wody opadowe nie będą spływać
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powierzchniowo na pas drogowy drogi powiatowej i jezdnię tej drogi.
Zestawienie powierzchni:
- Miejsca parkingowe - 520 m²
- Jezdnie manewrowe - 583 m²
- Zieleń - 81 m²
W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi również wykonanie i montaż tablicy
informacyjnej wg wytycznych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik do
dokumentacji projektowej.
Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Pysznica, ul Wolności. Działka nr ewid. 661.

3.9.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
56 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) 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): „PIARTBUD Artur Błażejowski”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180607142

4.3.3.) Ulica: Jastkowice, ul. 1000-lecia 88F

4.3.4.) Miejscowość: Pysznica

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-403

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 197467,89 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00233511/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0
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5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 197467,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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