
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Część I: Przebudowa dróg w Jastkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Część II: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pysznica
Część III: Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Pysznica

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: +48 158410004

1.4.8.) Numer faksu: +48 158410017

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-e1fdfbb4-65fa-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031423/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-24 09:13

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 00005102/01
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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 w Jastkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Część II: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pysznica
Część III: Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Pysznica

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I: 
Przebudowa drogi gminnej 101211R w Jastkowicach od km 0+000 do km 0+415 w systemie
"zaprojektuj i wybuduj". Projektowany zakres robót obejmuje min.: Opracowanie
wielobranżowego (w razie potrzeby) projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.
Przygotowanie kompletnego wniosku, wraz z załącznikami. Uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. Opracowanie projektów
wykonawczych we wszystkich branżach oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych dla każdej pozycji robót. Projekty wykonawcze i STWiORB wymagają
akceptacji Zamawiającego. Opracowanie i zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu oraz
projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Opracowanie i uzgodnienie z
Zamawiającym harmonogramu robót. Organizacja zaplecza budowy. Częściową rozbiórkę
istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej. Przesunięcie słupów telekomunikacyjnych.
Wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania. Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej.
Zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Wykonanie utwardzonych asfaltowych
poboczy Wykonaniem kanału technologicznego. Profilowanie terenu. Roboty ziemne.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi. Wykonanie wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej
betonowej. Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Urządzenie terenów zielonych.
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. nr ewid. 3256 od km 0+000 do km 1+351 w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”. Projektowany zakres robót obejmuje min.: Opracowanie
wielobranżowego (w razie potrzeby) projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.
Przygotowanie kompletnego wniosku, wraz z załącznikami. Uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. Opracowanie projektów
wykonawczych we wszystkich branżach oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych dla każdej pozycji robót. Projekty wykonawcze i STWiORB wymagają
akceptacji Zamawiającego. Opracowanie i zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu oraz
projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Opracowanie i uzgodnienie z
Zamawiającym harmonogramu robót. Organizacja zaplecza budowy. Oświetlenie uliczne.
Częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej gminnej. Wykonanie
odwodnienia. Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej. Zabezpieczenie kolidujących sieci
uzbrojenia terenu. Profilowanie terenu. Roboty ziemne. Wykonanie nowej nawierzchni drogi.
Wykonanie nowego chodnika. Wykonanie wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej
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betonowej. Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Urządzenie terenów zielonych.

3.9.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część II: 
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa chodnika w miejscowości Pysznica
ul. Podborek dz. nr ewid 656/1, 470
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa chodnika w miejscowości Pysznica
ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251.
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R - budowa chodnika w miejscowości Pysznica
ul. Kręta dz. nr ewid. 3090.

3.9.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część III: 
Zadanie 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 4764 oraz remont zjazdu,
długość 310 mb. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pysznica. Jest to
droga gminna wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+310.
Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie
poboczy drogi gminnej wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem
inwestycji jest: poprawa komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa
komunikacji na istniejącym terenie.
Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 703/5, 710/2, 711/2,
715/3, 719/8, 728/2, 729/2, 730/2, 734/1, długość 215 mb. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowości Pysznica. Jest to droga gminna wewnętrzna. Długość
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projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+215. Inwestycja polega na przebudowie drogi
gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy
wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy drogi gminnej wewnętrznej,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem inwestycji jest: poprawa komfortu
mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa komunikacji na istniejącym terenie.
Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 31 oraz remont zjazdu,
długość 331 mb. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pysznica. Jest to
droga gminna wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+331.
Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie
poboczy drogi gminnej wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem
inwestycji jest: poprawa komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa
komunikacji na istniejącym terenie.
Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 3061/5, długość 201 mb.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pysznica. Jest to droga gminna
wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+201. Inwestycja polega na
przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy drogi gminnej
wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem inwestycji jest: poprawa
komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa komunikacji na istniejącym
terenie.
Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica i Jastkowice dz. nr ewid. 1048 w
Pysznicy i 3307 w Jastkowicach, długość 107 mb. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowościach Pysznica i Jastkowice. Jest to droga gminna wewnętrzna. Długość
projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+107. Inwestycja polega na przebudowie drogi
gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy
wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy drogi gminnej wewnętrznej,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem inwestycji jest: poprawa komfortu
mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa komunikacji na istniejącym terenie.
Zadanie 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice, dz. nr ewid. 3232, 3234, długość
396 mb. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jastkowice. Jest to droga
gminna wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+396. Inwestycja
polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy
drogi gminnej wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem inwestycji
jest: poprawa komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa komunikacji na
istniejącym terenie.
Zadanie 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice, dz. nr ewid. 3222 oraz remont
zjazdu, długość 181 mb. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości
Jastkowice. Jest to droga gminna wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000
do km 0+181. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej,
wykonanie poboczy drogi gminnej wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego. Celem inwestycji jest: poprawa komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla
pieszych, poprawa komunikacji na istniejącym terenie.
Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bąków, dz. nr ewid. 639, długość ok. 59 mb.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bąków. Jest to droga gminna
wewnętrzna. Długość projektowanego odcinka od km 0+000 do km 0+059. Inwestycja polega na
przebudowie drogi gminnej wewnętrznej: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy drogi gminnej
wewnętrznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Celem inwestycji jest: poprawa
komfortu mieszkańców, poprawa warunków dla pieszych, poprawa komunikacji na istniejącym
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terenie.

3.9.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
3 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): Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661734677

4.3.3.) Ulica: Towarowa 44

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 493357,31 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00022353/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-06-12

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 493357,31 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:
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nie dotyczy
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	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661734677
	4.3.3.) Ulica: Towarowa 44
	4.3.4.) Miejscowość: Staszów
	4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200
	4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy: 493357,31 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00022353/01

	SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
	5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
	5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-06-12
	5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
	5.4.) Informacje o zmianach umowy
	5.4.1.) Liczba zmian: 0
	5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 493357,31 PLN
	5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
	5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:



