
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031S (nr ewid. dz. 421) w Zwierzyńcu Pierwszym,
gmina Opatów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPATÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398333

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Opatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-152

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 3196093

1.4.8.) Numer faksu: 34 3196081

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24ccec7e-f5d9-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242143/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-22 10:59

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 00140290/01

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:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031S (nr ewid. dz. 421) w Zwierzyńcu Pierwszym,
gmina Opatów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031S (nr ewid. dz.
421) w Zwierzyńcu Pierwszym, gmina Opatów.
Na planowanym do przebudowy odcinku drogi przewidziano wykonanie następujących prac:
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym –
995,00m,
• roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość do
1 km samochodami samowyładowczymi – 1791,00m3,
• profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni – 4477,50m2,
• warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie gr. 10cm – 4417,80m2,
• warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm –
4417,50m2,
• mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej,
zużycie emulsji 0,8kg/m2 – 4417,50m2,
• nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - destruktu asfaltowego o grubości po
zagęszczeniu 10cm – 4417,50m2,
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 4417,50m2,
• umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5mm – warstwa o grubości po uwałowaniu 10cm –
1393,00m2.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
40 dni

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): LARIX Sp. z o.o.
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4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

4.3.3.) Ulica: Klonowa 11

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-700

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 332001,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00175944/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-19

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: 332001,29 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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