
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece 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-be85f5ac-ce69-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098037/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-25 07:52

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 00084200/01

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:

Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie.
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Topolowej o łącznej długości 276,70 mb., Ciąg I-I i Ciąg II-II, która w stanie
istniejącym posiada nawierzchnię gruntową o szerokości zmiennej około 5,0 do 6,0 m. i jednostronnym chodnikiem ze
starych betonowych płytek chodnikowych. 
Po przebudowie będzie to ulica ze zjazdami do posesji, o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 6,0 m, wyposażona w
obustronny chodnik, również z kostki betonowej. 

1. Zakres robót drogowych:
- rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie konstrukcji jezdni ul. Topolowej wraz z przejściami dla pieszych poprzez wyniesienie kostki betonowej na
wysokość 0,10 m szerokości 6 m, (pasy z kostki betonowej kolor grafitowy i czerwony),
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowa ciągów pieszych (chodników),
- budowa połączeń ciągów pieszych z przejściami przez jezdnię,
- wykonanie oznakowania docelowego, wbudowanie znaków pionowych szt. 20.

W obrębie działek objętych inwestycją nr 24; 25; 1265; 1319; obręb 0001 Przemków, zlokalizowane są sieci i przyłącza wod-
kan., burzowa i gazowe oraz sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia 0,4kV oraz sieć kablowa niskiego napięcia
0,23kV oświetlenia ulicznego i uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania terenu w ramach inwestycji drogowej w ul.
Topolowej ulegnie przebudowie infrastruktura podziemna.

2. Zakres robót elektrycznych:
- rozbiórka istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową,
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kW, o łącznej długości 232 m,
- budowa słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi dz. Nr 1319; 1265; m. Przemków ul. Topolowa, szt. 7,

Istniejąca sieć oświetlenia ulicznego projektowana jest po nowej trasie wraz nową lokalizacją słupów. 

3. Zakres robót kanalizacji instalacji sanitarnej:
- demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami,
PVC fi 250 o długości 251,8 m, PVC fi 200 o długości 116,4 m.

4. Zakres robót kanalizacji burzowej:
- wykonanie kanalizacji deszczowej 315 PP L=112,1 m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 250 PP L=111,0 m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 200 PP L= 40,8 m,

Odwodnienie ma być zrealizowane za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych do wpustów deszczowych
rozbudowanej kanalizacji deszczowej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej obejmuje także przebudowę wylotu kanalizacji do
rowu melioracyjnego za pomocą rurociągu fi 315 zabezpieczonego ścianką oporową oraz przechwycenie układu kanalizacji
deszczowej z ul. Klonowej i wykorzystaniem istniejącego separatora typu HYDRO OIL Ho-6-60-600 firmy FLO SYTEM o
średnicy Dh 1000.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również przyłączenie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej z terenu posesji
wzdłuż ul. Topolowej do przebudowanej sieci sanitarnej i burzowej.

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

3.9.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

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 Handlowo -
Usługowe "WITEK" Małgorzata Jurkowska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931177376

4.3.3.) Ulica: Oriona 13/19

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: 1099001,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00124425/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-03-17

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1099001,13 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

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 7.12.2021r. Zamawiający postawił uwagi wykonawcy do wykonanej części
prac z zakresu branży sanitarnej. Wyznaczono termin do 01.06.2022r. na poprawę prac budowlanych na wskazanym
zakresie. W dniu 17.03.2022r. dokonano odbioru ostatecznego prac bez uwag.
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