
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących
przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.2.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.4.2.) Miejscowość: Tychy

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 324382200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tzuk.tychy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d533658e-22ab-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005374/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 10:26

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 00199736/02

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:

Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących
przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przygotowaniu terenu oraz
nasadzeniu drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu – rozmieszczenie, utrzymanie i demontaż
tymczasowej organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego 
w dniu podpisania umowy,
2.2. rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (załadunek i wywóz gruzu/gruntu 
na składowisko),
2.3. wykopy ziemne i przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew,
2.4. zastosowanie ekranów przeciwkorzennych w wybranych miejscach,
2.5. zastosowanie obrzeży betonowych,
2.6. nasadzenia 36 szt. drzew – platan klonolistny wraz z zastosowaniem stabilizacji oraz
wysypaniem kory,
2.7. wykonanie trawników,
2.8. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,
3.2. Załączniku nr 2A do SWZ: przedmiar robót,
3.3. Załączniku nr 2B do SWZ: dokumentacja projektowa,
3.4. Załączniku nr 2C do SWZ: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3.5. Załączniku nr 3 do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych 
z wykonaniem zakresu rzeczowego,
3.6. Załączniku nr 4 do SWZ: wzór umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

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

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77211600-8 - Sadzenie drzew
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77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-17

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): Markflor Sp. z o.o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791038610

4.3.3.) Ulica: ul. Cechowa 127A

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 180166,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00263337/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-08

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 180166,80 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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