
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy,
kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA FAŁKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648066

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1A

1.4.2.) Miejscowość: Fałków

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-260

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 447873535

1.4.8.) Numer faksu: 447873506

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@falkow.pl

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b6f7626-e0ad-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00309676/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 12:27

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 00110472/01

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

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:

Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy,
kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury uzbrojenia terenu w sieć
kanalizacyjną, wodociągową i podbudowę drogową. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) sieć kanalizacji sanitarnej, w tym;
- sieć grawitacyjna o długości 1815 mb
- sieć tłoczna o długości 1472 mb
- przepompownie ścieków – 3 sztuki
b) sieć wodociągowa o dł 1178 mb, w tym:
- przebudowa istniejącej sieci – 94 mb
c) utwardzenie dróg z placami do zawracania o łącznej powierzchni 11051m2, w tym:
- łączna długość budowanych ulic – 1921 mb

Uwaga: Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej metodą
bezwykopową-przewiertem sterowanym –.

Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały
określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, opracowanej przez:
ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa, na którą składa się komplet
dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. Dodatkowo jako materiał
pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych przewidzianych do wykonania.
Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej lub innych załączników do
SWZ – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność
Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do
przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym
przyjętym w niniejszym zamówieniu.

Uwaga: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
oraz wykonania podbudowy dróg i placów z kruszywa bez masy bitumicznej. W dokumentacji
technicznej mogą być informacje o sieci kanalizacji deszczowej, która nie stanowi przedmiotu
zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
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3.10.) Dodatkowy kod CPV:

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

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
110 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): Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp.z o.o.,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130019829

4.3.3.) Ulica: Przy Torze 1

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 35-205

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3390875,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00154713/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-30

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: 3390875,54 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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