
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Warszawska 40

1.4.2.) Miejscowość: Rypin

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48542809632

1.4.8.) Numer faksu: +48542809654

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e58e73e-de48-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071936/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-02 07:49

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 00108189/01

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:

Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni ul. Wójtostwo w
Rypinie. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) odcinkowego zebrania warstwy gr. około 10 cm istniejącej podbudowy kamienno – piaskowej w ilości około 190 m2,
b) miejscowego wyrównania istniejącej podbudowy kamieniem łamanym 0 – 31,5 mm, warstwa do 10 cm w ilości około 7
m3,
c) profilowania istniejącej nawierzchni drogi z mieszanki kamienia łamanego i piasku w ilości około 450 m2,
d) nawierzchni drogi z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB 100 x 75 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr.
5 cm (pasem szer. 3,0 m ) w ilości około 450 m2, 
e) obsypki zewnętrznych krawędzi ułożonych płyt kamieniem łamanym 0 – 31,4 mm w ilości około (obustronny pas
szerokości 30 cm) na długości około 150 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiące Załączniki Nr 5 i Nr 6 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
od 2021-08-24 do 2021-09-28

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): BAR-TECH Bartosz Pawłowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340922012

4.3.4.) Miejscowość: Rusinowo 49

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-500

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 76917,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00165974/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-02-08

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: 79864,23 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

Ostateczne określenie wartości przedmiotu umowy nastąpiło po zakończeniu zadania kosztorysem powykonawczym
wykonanym na podstawie obmiaru robót sporządzonego przy
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udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy
całkowita wartość zadanie nie mogła przekroczyć kwoty brutto
w wysokości 80 000,00 zł.
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