
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim

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: 77 44 66 837

1.4.8.) Numer faksu: 7744668888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: f.bielec@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-148610-97d1aa78-30a5-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252160/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-13 09:53

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 00236877/01

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

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie , w ramach
Programu na rzecz Rozwoj Obszarów Wiesjskich na lata 2014-2020

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
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3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia: jest budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim wraz z oświetleniem,
obustronnymi rowami chłonnymi, poboczami, skrzyżowaniem z istniejącą drogą gminną oraz kanałem technologicznym. W
związku z budową drogi zachodzi konieczność zmiany granic pasa drogowego. 
W ramach zadania należy wykonać: 
- drogę jednojezdniową dwupasową o szerokości 6,0 m i długości ok. 460 m wraz z placem do zawracania o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie z kruszywa 0-31,5 (bazalt, szarogłaz) oraz warstwie z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym;
- połączenie z drogą gminną, w tym celu należy sfrezować pas istniejącej nawierzchni o szerokości min. 1,0 m, na styku obu
nawierzchni ułożyć siatkę wzmacniającą do warstw bitumicznych oraz odtworzyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego;
- obustronne pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m; 
- obustronne rowy chłonne o szer. dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5 m, średniej głębokości 0,5 m; 
- kanalizację technologiczną dla ułożenia w przyszłości kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych;
- oznakowanie drogi zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu;
- oświetlenie drogowe:
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiary robót
stanowiące załączniki nr 12a i 12 b do SWZ, które należy traktować jako dokumenty pomocnicze.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
8 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): EKO-PROBUD sp.zo.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1990121707

4.3.3.) Ulica: Rolna 1

4.3.4.) Miejscowość: Gogolin

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-320

4.3.6.) Województwo: opolskie
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4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1147898,52 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00320264/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-08

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: 1172864,99 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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