
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Imielin

1.2.) Oddział zamawiającego: Miasto Imielin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258262

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Imielińska 81

1.4.2.) Miejscowość: Imielin

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-407

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 22 54 137

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.imielin.pl/

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24ca8e30-d053-11ec-9a86-f6f4c648a056

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 00151734/01

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 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku."

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: wiosennym i jesiennym. Każdy etap obejmuje utrzymanie 43000 mb
rowów komunalnych jednorazowo. 
W okresie wiosennym przewiduje się wykoszenie 23 000 mb rowów, odwóz urobku na odległość do 10 km w ilości około 80
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m3,odmulenie przepustu rurowego o średnicy fi 400 mm z rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb, odmulenie
przepustu rurowego o średnicy fi 600 mm z rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb, wykoszenie i odmulenie
rowu z namułu o grubości 20 cm – 18 000 mb rowów, wykoszenie i odmulenie rowu z namułu o grubości 30 cm – 2 000 mb
rowów.
W okresie jesiennym przewiduje się wykoszenie 43 000 mb rowów, odmulenie przepustu rurowego o średnicy fi 400 mm z
rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb, odmulenie przepustu rurowego o średnicy fi 600 mm z
rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb. 
W przypadku złego stanu technicznego rowów, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmienienia zakresu robót na
rowach poprzez dodatkowe odmulenie rowów.
Niniejsze zadanie obejmuje usługi w zakresie: wykaszania chwastów i samosiewów, odmulania rowów, czyszczenie
przepustów rurowych samochodami asenizacyjnymi typu WUKO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-31

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): FIRMA BERYLBOLA Borkiewicz
Wioleta

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240560055

4.3.3.) Ulica: Orla 1A

4.3.4.) Miejscowość: Imielin

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-407

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 224000,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00223343/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-07

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

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. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na rozpoczęcie wiosennej konserwacji rowów w dniu 22.06.2022 roku, oraz stanu zastanego podczas
prowadzonych robót, konieczne było odmulenie 22 328 mb rowów do 20 cm głębokości podczas wiosennej konserwacji
rowów. Przedmiar do postępowania przetargowego zakładał m.in. odmulenie podczas wiosennej konserwacji rowu 1 8 000
mb rowu. Z uwagi na zwiększony zakres robót koniecznych podczas wiosennej konserwacji rowów, środki pozostałe na
realizację jesiennego koszenia rowów , przewidziane w umowie nie pozwolą na wykoszenie wszystkich rowów
utrzymywanych przez Miasto Imielin.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększono wartość nominalna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 244 000,60 zł.
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5.4.6.) Wartość zmiany: 20000,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 239574,96 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

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

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Brak
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