
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)

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-a1bd226b-8ae6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00175010/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-09-09 08:33

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 00020699/01

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:

Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa 21 miejsc postojowych plus 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, remont istniejącego
chodnika i nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie kolizji z istniejącym
uzbrojeniem podziemnym. Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm – 21
szt. o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 2 szt. miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki
betonowej gr. 8cm o wymiarach 3,6 x 5,0m. Istniejący chodnik zostanie wyremontowany poprzez
wymianę konstrukcji wraz z kostką betonową o gr. 6cm. Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej
zostanie częściowo wyprofilowana poprzez sfrezowanie planimetryczne i wykonanie nowej
nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe. Przewiduje się
odwodnienie miejsc parkingowych, jezdni ul. Sportowej oraz chodnika poprzez nadanie
powierzchniom utwardzonym, odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z
odprowadzeniem wody poprzez 4 szt. wpustów ulicznych i za pomocą przykanalików do studni
chłonnych.

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

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
4 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 „MOLTER” Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008032442

4.3.3.) Ulica: ul. Rzeszowska 101

4.3.4.) Miejscowość: Głogów Małopolski

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-060
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4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 244365,69 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00051538/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-08-12

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: 244365,69 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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