Ogłoszenie nr 2021/BZP 00340025/01 z dnia 2021-12-31

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący część ul. Ks. Jana Skiby, ul.
Ratuszową i ul. Krótką.

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
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-dfeb740f-147d-11ec-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340025/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 07:47

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 00178640/01
3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
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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:

Remont dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący część ul. Ks. Jana Skiby, ul.
Ratuszową i ul. Krótką.
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości
Przemków, obejmujący część ul. Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową i ul. Krótką”.
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników i pasa jezdnego części ul. Ks. J.
Skiby w zakresie od posesji nr 20 przy ul. Plac Wolności do posesji nr 4, oraz remont
nawierzchni pasa jezdnego ul. Ratuszowej od posesji nr 1, 2, 3, 4, 5 do skrzyżowania z ul. Plac
Wolności i ul. Krótkiej od nr 2 do nr 7 przy ul. Głogowskiej w Przemkowie.
Zakres prac obejmujący część ul. Ks. J. Skiby dz. nr 619; tj.
1. Roboty rozbiórkowe
- rozebranie nawierzchni chodników,
- rozebranie krawężników i obrzeży,
- rozebranie podbudowy,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych,
2. Krawężniki i obrzeża
- osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
3. Chodniki i tereny utwardzone
- wyrównanie istniejącej podbudowy,
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
4. Droga i tereny utwardzone
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje),
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
- regulacja pionowa studzienek i zaworów,
5. Wywóz i utylizacja odpadów
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
Zakres prac obejmujący ul. Ratuszową dz. nr 706/2;705;703; tj.
1. Roboty rozbiórkowe
- rozebranie nawierzchni ze starych płytek chodnikowych,
- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi,
2. Krawężniki i obrzeża
- obsadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
3. Droga i tereny utwardzone
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni asfaltowych,
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- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, i gazowych,
4. Wywóz i utylizacja odpadów
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce składowania wskazane przez inwestora.
Zakres prac obejmujący ul. Krótką dz. nr 736; tj.
1. Roboty rozbiórkowe
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18cm,
- rozbiórka podbudowy,
- rozebranie starej podbudowy,
2. Droga i tereny utwardzone
- osadzenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18cm,
- regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowo-gazowych,
3. Wywóz i utylizacja odpadów
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.
Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.
3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
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: 2021-10-20
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 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
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4.4.) Wartość umowy: 322757,95 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00239096/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-28
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 1
5.4.2.) Numer zmiany: 1
5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

sytuacja na rynku spowodowana w dużej mierze epidemią COVID-19 -na podstawie art. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:
1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakończenie zadania: 2 miesiące i 9 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy
nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2021 r.
5.4.6.) Wartość zmiany: 0
5.4.7.) Kod waluty: PLN
5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 322757,95 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
SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE
1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakończenie zadania: 2 miesiące i 9 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy
nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2021 r.
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