Ogłoszenie nr 2021/BZP 00297563/01 z dnia 2021-12-03

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Istebna
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182500
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Istebna 1000
1.4.2.) Miejscowość: Istebna
1.4.3.) Kod pocztowy: 43-470
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.4.7.) Numer telefonu: +48 33 855 65 00
1.4.8.) Numer faksu: +48 33 855 65 00
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@istebna.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48bc5471-a274-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297563/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 08:04

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 00041823/01
3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:
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Tak
3.4.) Nazwa projektu lub programu:

"Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna"
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Interreg
V-A Polska- Słowacja 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
3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej.
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w zakresie rewitalizacji
skweru zlokalizowanego na terenie Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna.
Zakres prac na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:
Rozebranie:
- chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- muru kamiennego,
- inne rozbiórki towarzyszące, ściślej określone w przedmiarze robót.
Roboty ziemne ręczne wykonywane ze szczególną ostrożnością, ze względu na system
/korzenny drzew włącznie z ręczną niwelacją terenu,
Wykonanie:
- nawierzchni chodników i placów zgodnie z przedmiarem robót, w tym wykonanie nawierzchni
mineralnej,
- instalacji małej architektury (w tym ławki, kosze, donice, system strzałkowej komunikacji,
wazony)
Zakres przedmiotu zamówienia branży oświetleniowej:
Na etapie rozbiórek i robót ziemnych należy ze sobą skoordynować prace związane z instalacją
okablowania dla oświetlenia parku.
Prace będą polegały na wykonaniu oświetlenia drogowego, ciągów komunikacyjnych i
oświetlenia dekoracyjnego, w postaci: montażu reflektorów oświetleniowych (oprawy w
chodniku, reflektory architektoniczne, oprawy led na wysięgniku, rozdzielni skrzynkowej, punktu
zapalnego oraz wszelkich towarzyszących mocowań i posadowień projektowanego oświetlenia,
montaż uziomu powierzchniowego.
UWAGA: Zamawiający wskazuje, że do wyceny należy przyjąć określenia typu opraw,
wysięgników, słupów wskazanych jak w przedmiarze robót (a nie jak zostało to określone w
opisach technicznych) natomiast architektura oświetlenia pozostaje bez zmian.
Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący prac ogrodniczych obejmuje:
- ściółkowanie agrowłókniną i korą (system Hansa Grand bądź równoważny) wokół drzew,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych,
- sadzenie drzew i krzewów iglastych,
- założenie trawnika,
-obsadzenie dostarczonych donic wraz z zapewnieniem gruntu w donicach.
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Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane ręcznie ze
szczególną ostrożnością aby nie został uszkodzony system korzenny istniejącego starodrzewia.
3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
34953300-5 - Chodniki
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-16
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): Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel Jan Golik
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5480015440
4.3.3.) Ulica: Jaworzynka 301
4.3.4.) Miejscowość: Jaworzynka
4.3.5.) Kod pocztowy: 43-476
4.3.6.) Województwo: śląskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 305361,67 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00089152/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-16
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 1
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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:

Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć.
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z utrzymującymi się opadami deszczu zostały wstrzymane prace na budowie na
okres 2 tygodni, okoliczność ta została potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Na
podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt.1 c) Umowy RI.272.1.1.2021 z dnia 6 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234672/01 z dnia 2021-10-18 2021-10-18 Biuletyn Zamówień
Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Strony postanawiają zgodnie wydłużyć
termin realizacji umowy o 2 tygodnie tj. do 16 października 2021 r.
5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 375594,85 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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