
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Remont- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie
miejscowości Grądy-Woniecko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rutki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670284

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.4.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 862763161

1.4.8.) Numer faksu: 862763160

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04760b32-da6c-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229335/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 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 00105667/01

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:

Remont- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie
miejscowości Grądy-Woniecko

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest: „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na
działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w materiałach do zgłoszenia
stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.
3) Zamawiający przekazuje również przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10a do SWZ).
Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być
jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca
powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej
pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i
zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie
wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w
przedmiarze.
4) Jeśli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia
art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach jakościowych i cechach użytkowych. 
5) Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu,
urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od
zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
6) Zamawiający wymaga aby transport materiałów na teren budowy oraz wywóz gruzu, urobku z
terenu budowy drogami wewnętrznymi prowadzącymi na teren budowy odbywał się środkami
transportu o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (zespołu pojazdów) do 15 ton.
7) Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia
zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
8) Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże
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Zamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację
powykonawczą.
9) Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji, nie
dłuższego niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
10) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
12) Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

2. Rozwiązania równoważne 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-09-30

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): Usługi Transportowe Henryk Żebrowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7230000131

4.3.3.) Ulica: Podleśna

4.3.4.) Miejscowość: Zambrów

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-300

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 487741,47 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00200091/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy
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5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 487741,47 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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