
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W - etap I (Gmina Wilga)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.4.2.) Miejscowość: Garwolin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowicka@pzdgarwolin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz
www.pzdgarwolin.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98f1d5ff-2bea-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325476/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 13:51

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 00230700/01

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:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W - etap I (Gmina Wilga)

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
Przebudowy drogi powiatowej Nr 1345W – etap I (Gmina Wilga).

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1345W – etap I (Gmina
Wilga). Roboty będą polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, poboczy z kruszywa
łamanego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie
lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów
możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych
parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie
rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie
stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej
SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych
rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem
„lub równoważne”.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
15 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): FEDRO Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 710021828

4.3.3.) Ulica: Kolejowa

4.3.4.) Miejscowość: Osieck

4.3.5.) Kod pocztowy: 08-445

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00325476/01 z dnia 2021-12-21

2021-12-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1166464,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00296592/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-17

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: 1105428,56 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

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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