
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Krapkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.4.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774466835

1.4.8.) Numer faksu: 774466888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2c52c0c-c371-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283573/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 10:28

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 00071853/01

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:

Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Krapkowice

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi gminnej ul.
Kopernika w Krapkowicach na odcinku 195,50 m, która znajduje się na terenie zabudowanym i
krzyżuje z ul. 3 Maja i ul. Leśną (na której zostanie przebudowany odcinek 21 m). Ulica
Kopernika posiada nawierzchnię z bloczków betonowych oraz obustronne chodniki z płytek
betonowych w złym stanie technicznym z nierównościami i ubytkami. Jezdnia nie posiada
odwodnienia. Inwestycja będzie polegała na wymianie podbudowy i nawierzchni jezdni oraz
chodników na kostkę betonową gr. 8 cm oraz budowie odwodnienia drogi. 
Odwodnienie ulicy zaplanowano poprzez zabudowę urządzeń kanalizacyjnych podłączonych do
istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja. 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 10 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
4 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): K+D Budownictwo Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1990031269

4.3.3.) Ulica: Głubczycka 21
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4.3.4.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 489665,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00123482/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-04

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. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W trakcie wykonywania robót pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych, co
potwierdza protokół konieczności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3359,25

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: 493025,02 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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