
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

„Remont ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czernicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Czernica

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a60e35a-ba24-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236910/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 12:21

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 00061646/01

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:
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Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czernicy”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych w zakresie
remontu drogi ul. Spokojnej i ul. Cichej na dz. nr 218/22, 218/18, 218/14, 218/12, 218/5, 381,
225/11 w Czernicy.
2) Podstawowy zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) remont odcinka ok. 340 mb drogi (rozebranie podbudowy, warstwa odsączająca, nowa
podbudowa, jezdnia z betonu asfaltowego), wraz z ich dowiązaniem do istniejących dróg,
b) wykonanie zjazdów i dojść,
c) wykonanie poboczy,
d) wykonanie ścieku korytkowego,
e) wyniesienie w terenie stałej organizacji ruchu, 
f) regulacja pionowa skrzynek/studzienek/włazów infrastruktury podziemnej,
g) czyszczenie kanalizacji deszczowej.
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej wykonanej
przez mgr inż. Daniela Janikowskiego i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu
sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.

3.9.) Główny kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-23

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): POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2530033758

4.3.3.) Ulica: Podmiejska 2

4.3.4.) Miejscowość: Drawsko Pomorskie
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4.3.5.) Kod pocztowy: 78-500

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 342849,09 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00092413/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-23

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: 342849,09 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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