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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.
1)
2)
3)
4)
5)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks
e-mail:

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48)68 45 64 100, faks (+48)68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl

5.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
6.
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.548.000,00 euro
pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielonej Górze
7. Przedmiot zamówienia:
7.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni dróg betonowych na Osiedlu Bajkowym w
Zielonej Górze dz. nr 21/9,21/2,21/19,233/18 obejmująca swym zakresem:
a)
wymianę płyt ażurowych;
b)
rozebranie krawężników betonowych;
c)
wykonanie nawierzchni z płyt betonowych.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Wykonawca winien przygotować harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji
Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy „pzp” przedmiot zamówienia należy
zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w załączniku nr I.4 do SIWZ;
Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym zawartym w załączniku nr
I.5 do SIWZ .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ
(zawierający wszystkie lokalizacje) oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ;
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów
objętych umową na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi na
okres zgodny z gwarancją. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji)
podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego, na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkich osób
wykonujących roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni drogi. Wyłoniony

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48)68 45 64 419, faks: (+48)68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte
przedmiotem zamówienia, w zakresie przebudowy nawierzchni dróg na osiedlu Bajkowym w
Zielonej Górze.
7.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 11 pkt 7 projektu umowy.
7.10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe
7.11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
8.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr
ogłoszenia: 562489-N-2018, data zamieszczenia: 23.05.2018 r.

9.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

10.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163.988,10 zł.

11.
1)
2)

Liczba ofert:
otrzymanych: 1,
odrzuconych: 0.

12. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
1)
cena wybranej oferty:
406.527,30 zł;
2)
oferta z najniższą ceną:
406.527,30 zł;
3)
oferta z najwyższą ceną: 406.527,30 zł.
13. Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca nie przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
14.Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
firma: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
2)
kod, miejscowość: 67-120 Kozuchów;
3)
ulica, nr domu, nr pokoju: Leśna 9;
4)
województwo: lubuskie;
5) cena oferty z VAT: 406.527,30 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem
złotych 30/100);
6) data zawarcia umowy: 23.07.2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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