
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pia ̨tkowisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Torowa 21

1.4.2.) Miejscowość: Pabianice

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fc4f999-a5bc-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393122/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-14 11:48

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 00088686/04

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:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pia ̨tkowisku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pia ̨tkowisku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ogrodzonego
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piłkochwytami, które umoz ̇liwiać be ̨dzie gre ̨ w piłke ̨ re ̨cza ̨, koszykówke ̨, siatkówke ̨ oraz tenisa.
2. Zamówienie obejmuje takz ̇e budowe ̨:
a) biez ̇ni lekkoatletycznej prostej czterotorowej (nawierzchnia biez ̇ni poliuretanowa),
b) skocznie do skoku w dal,
c) elementy małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci).
3. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych i demontaz ̇owych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie montaz ̇u obrzez ̇y,
- wykonanie nawierzchni boiska, biez ̇ni oraz skoczni,
- instalacja urza ̨dzeń sportowych,
- wykonanie piłkochwytów,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
4. Zakres projektu obejmuje teren działki o numerze ewidencyjnym 339/2 i 341/2.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

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

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
100 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): Multisport Boiska Sportowe Sp.z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382712693

4.3.4.) Miejscowość: Jaworzno

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 816704,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00184520/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-13

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:
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art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wykonanie dodatkowych robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wykonanie dodatkowych robót budowlanych oraz zmiana terminu wykonania

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

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1025216,31 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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