
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych.
Część II: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2

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-148610-7cac2873-a36e-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306799/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-16 14:53

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 było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00084314/01

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

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:

Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych.
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Część II: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych:
1. Przebudowa drogi w m. Krzaki (ul. Polna) od km 0+000 do km 0+320, działka nr ewid. 2578 w następującym zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
· Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni
2. Przebudowa drogi w m. Krzaki (ul. Nowa) od km 0+000 do km 0+272, działki nr ewid. 784/3, 784/1, 768/4,751/4 w
następującym zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
3. Przebudowa drogi w m. Kłyżów (ul. Mickiewicza) od km 0+000 do km 0+200, działka nr ewid. 1054/2 w następującym
zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
· Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
4. Przebudowa drogi w m. Pysznica (ul. Topolowa) od km 0+000 do km 0+070 działka nr ewid. 1780 w następującym
zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
5. Przebudowa drogi w m. Jastkowice (ul. Piaskowa) od km 0+000 do km 0+192, działka nr ewid. 2946/1 w następującym
zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
· Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni
· Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
6. Przebudowa drogi w m. Kłyżów (ul. Strażacka) od km 0+000 do km 0+140, działka nr ewid. 2059/11 oraz remont ul.
Strażackiej od km 0+000 do km 0+108, działka nr ewid. 2015 w następującym zakresie:
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie warstwy wiążącej
· Wykonanie warstwy ścieralnej
· Wykonanie poboczy
· Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni
· Wykonanie remontu cząstkowego ul. Strażackiej na szerokości ok. 1,0 m
· Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Uwaga: Załączona do SWZ dokumentacja projektowa tego zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do
km 0+255. W ramach niniejszego zamowienia należy wykonać przebudowę w od km 0+000 do km 0+140 zgodnie z
załączonym przedmiarem robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres prac niezbędnych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem
pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają:
Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiary robót załączone do niniejszej SWZ –
załączniki nr 8 i 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
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45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część II: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2
Przebudowa drogi w m. Jastkowice od km 0+000 do km 0+644, działka nr ewid. 3681/2 w następującym zakresie:
· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
· Wykonanie warstwy odsączającej
· Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
· Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
· Wykonanie przepustów.
· Karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacją.
Uwaga: Załączona do SWZ dokumentacja projektowa tego zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej i poboczy. Roboty te nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Należy wykonać zakres robót
zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres prac niezbędnych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem
pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają:
Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiary robót załączone do niniejszej SWZ –
załączniki nr 8 i 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
2 miesiące

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): Paweł Lach

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180022542

4.3.3.) Ulica: Szyperki 39A

4.3.4.) Miejscowość: Jarocin

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-405

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 214187,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00137305/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-20

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy
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5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 214187,28 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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