
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1

1.4.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627474102

1.4.8.) Numer faksu: 627474102

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36f032c9-3407-11ed-8832-4e4740e186ac

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426679/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-08 09:08

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 było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00346995/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego 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 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest 
Przebudowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- Remont drogi w m. Gola dz. ewid. nr 508/1, 509/1, obręb Gola,
- Przebudowa drogi w m. Niedźwiady dz. ewid. nr 186 obręb Niedźwiady, 
- Przebudowa drogi w m. Panienka dz. ewid. nr 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5 obręb Panienka
1) Droga w m. Gola dz. ewid. nr 508/1, 509/1:
Remont istniejącej drogi na dł. ok. 236 m w wraz z wykonaniem zjazdów do dz. nr: 508/2 i 509/2.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
•wytyczenie przebiegu projektowanych elementów,
•korytowanie i przygotowanie podłoża do grupy nośności G1 wraz z zagęszczeniem
i wyprofilowaniem,
•ułożenie projektowanych warstw konstrukcyjnych,
•wyrównanie z uzupełnieniem poboczy gruntowych,
•roboty wykończeniowe – plantowanie w granicach przedmiotowych działek.

2) Droga w m. Niedźwiady dz. ewid nr 186 obręb Niedźwiady:
Przebudowa istniejącej drogi na dł. ok. 70 m.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
•wytyczenie przebiegu projektowanych elementów
•przygotowanie podłoża do grupy nośności G1 wraz z zagęszczeniem
i wyprofilowaniem
•ułożenie projektowanych warstw konstrukcyjnych
•wyrównanie z uzupełnieniem poboczy gruntowych

3) Droga w m. Panienka dz. ewid nr 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5 obręb Panienka:
Przebudowa istniejącej drogi na dł. ok. 131 m.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
•wytyczenie przebiegu projektowanej drogi
•rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych pełnych
•roboty ziemne
•profilowanie i zagęszczenie podłoża
•ułożenie projektowanych warstw konstrukcyjnych
•wyrównanie z uzupełnieniem poboczy gruntowych.

Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa
budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami
BHP oraz wiedzą techniczną.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z
obowiązującymi normami. 
Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli
jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z
placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:
1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy
2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na
terenie budowy.
3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia
4/ Odtworzenie elementów infrastruktury
Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do:
1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa
2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego
4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem
5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia
stwierdzonych wad
6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy
7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych
8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.
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3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-14

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): GARO Firma Handlowo Usługowa
inż. Robert Gauza

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172017952

4.3.3.) Ulica: T.Kościuszki 36/13

4.3.4.) Miejscowość: Jarocin

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 375706,51 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00383726/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-21

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

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:

W związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień z GAZ-System dot. kolizji, należało wydłużyć termin

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenia całości robót do 21 października 2022 roku

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 375706,51 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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