
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.4.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.4.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db34680c-b229-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230592/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 10:02

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: Nie

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie
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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 chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik Nr 7
do niniejszej SWZ, jest przebudowa drogi gminnej nr 440108W w miejscowości Trzcianka,
gmina Brańszczyk w zakresie budowy chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej. Początek
projektowanego chodnika stanowi koniec istniejącego chodnika zlokalizowanego na odcinku od
drogi krajowej nr S8 do wysokości działki nr 1194/1 (km 0+000,00). Koniec projektowanego
chodnika zlokalizowano na wysokości granicy działek nr 296 i nr 297(+143,44). W km 0+169,76
(w obrębie skrzyżowania) chodnik przechodzi na stronę lewą (+0,00). 
2. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje m. in.:
1) budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, do której odprowadzone będą wody
opadowe z istniejącej jezdni, projektowanych zjazdów, chodników,
2) budowę chodnika o konstrukcji nawierzchni:
- kostka betonowa brukowa grub. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm,
3) budowę zjazdów w miejscach budowanego chodnika o konstrukcji nawierzchni:
- kostka betonowa kostka brukowa grub. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15
cm,
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm,
4) odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego,
5) budowę kanału technologicznego,
6) regulację wysokościową istniejącą skrzynki sieci wodociągowej, studnie kanalizacji sanitarnej i
teletechnicznej zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki nr 7, 8, 9 do
SWZ. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy dokumentacji
projektowej, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie
pokrywa kosztów z tym związanych.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny
koszt. 
4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w
trakcie wykonywania robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą
przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie.
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6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób
trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych
materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
7) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną, przepisami BHP i ppoż. 
8) Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe
materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora
nadzoru) na ich wbudowanie.
9) Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).
10) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się
urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane
certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.
11) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających
właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
12) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 
13) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia -
do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości
lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
14) Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w
załączniku nr 6 do SWZ - istotne postanowienia umowy.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

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

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
90 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): Zakład Usług Techniczno-Handlowych "EKO-BUD" inż. Eugeniusz Pogorzelski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621012799

4.3.3.) Ulica: Serocka 32a/1

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00230592/01 z dnia 2021-10-13

2021-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.3.4.) Miejscowość: Wyszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 319770,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00094055/01

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: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W toku realizacji robót stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących
wykonanie drenażu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 13173,30

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 332944,05 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
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