
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.4.2.) Miejscowość: Przemków

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210, (76) 83 20 483

1.4.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b1dd77-cf3d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00273573/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 09:49

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 00086358/01

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:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje Rozbudowę cmentarza komunalnego w Przemkowie obejmującą ul.
Brzozową, dz. nr 881, 1055, 1057, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071.
W ramach niniejszej inwestycji powstanie:
- nowa nawierzchnia chodnika i ulicy Brzozowej,
- nowa nawierzchnia ciągów pieszych na terenie cmentarza,
- nowa stolarka otworowa i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej,
- nowe pola grzebalne objęte Etapami III, IV, V,
- nowy odcinek instalacji wodociągowej na terenie cmentarza.

Zakres robót drogowych obejmujących dz. nr 1057:

- rozebranie krawężników wtopionych 12x25,
- rozebranie obrzeży 8x30,
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II,
- wykonanie ławy pod obrzeża betonowe z oporem,
- osadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON szarej i grafitowej grubości 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej, należy przyjąć 20% kostki grafitowej, 

Zakres robót drogowych obejmujący ul. Brzozową dz. nr 881 oraz 1055:

- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie obrzeży betonowych,
- rozebranie podbudowy gruntowej,
- rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych,
- frezowanie nawierzchni betonowej i asfaltowej,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej,
- remont cząstkowy poprzez uszczelnienie spękań i stabilizowanie luźnych pozostałości po
frezowaniu,
- położenie siatki zbrojącej,
- osadzenie krawężników betonowych 15x30 z osadzeniem na ławie betonowej z oporem,
- osadzenie obrzeży betonowych 8x30,
- regulacja pionowa włazów, kratek ściekowych i skrzynek zaworów,
- wykonanie warstwy profilującej asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej,
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- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,

Zakres robót obejmujących budynek kaplicy cmentarnej

- rozebranie świetlików dachowych oraz ścianek z pustaków szklanych w otworach okiennych,
- osadzenie okien wraz z obróbką osadzenia,
- osadzenie świetlików dachowych wraz z obróbką osadzenia i uszczelnieniem pokrycia
papowego w obrębie osadzonych świetlików,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.

Zakres robót obejmujący przebudowę instalacji wodociągowej

- rozebranie starej instalacji wodociągowej,
- wykonanie nowego odcinka instalacji wodociągowej fi 32x2,4mm z rur PE-100 SRD17,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.

Zakres robót obejmujący rozbudowę cmentarza komunalnego

- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 150 cm na podmurówce
betonowej 30x20 plus 80x20cm dla Etapu III; IV i V rozbudowy cmentarza,
- rozebranie starych ogrodzeń odgradzających istniejącą część cmentarza od nowych kwater
cmentarnych,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.

UWAGA:
1.Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.
2. Wymagane jest przeprowadzenie wizji w terenie w celu prawidłowego sporządzenia
szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, projekt budowlany, przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

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

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-03

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

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
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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 Produkcyjno - Handlowe Zygmunt Jaremowicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931192720

4.3.3.) Ulica: Kochanowskiego 2

4.3.4.) Miejscowość: Głogów

4.3.5.) Kod pocztowy: 67-200

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 963449,37 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00149838/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-15

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: 963449,37 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

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

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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