Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113675/01 z dnia 2021-07-14

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz
emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYCHLIN
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015514
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Barlickiego 15
1.4.2.) Miejscowość: Żychlin
1.4.3.) Kod pocztowy: 99-320
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.4.7.) Numer telefonu: 24 351 20 32
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazychlin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccef12e6-9dea-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113675/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 10:36

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 00035213/01
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:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz
emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją
asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin w zakresie
rzeczowym jn.:
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką
mineralno-asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm – 1400 m2
Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia lub frezowaniu, oczyszczeniu
i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno-asfaltową
oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym.
b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem z
zastosowaniem remontera typu patcher na głębokości do 5 cm – 200 m2
3.9.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-01
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-07-12
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 Usługowo-Transportowe "FA-BUD" Michał Nowacki
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-141-12-85
4.3.3.) Ulica: Pniewo Małe 16
4.3.4.) Miejscowość: Bedlno
4.3.5.) Kod pocztowy: 99-311
4.3.6.) Województwo: łódzkie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 172692,00 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00071536/01
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SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-07-12
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: 172692,00 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający uwzględnił 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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