
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej nr 107467L na odcinku od km 0+006,00 do km 0+663,30 oraz drogi gminnej nr 107468L na odc.
od km 1+010,50 do km 1+894,00 w miejscowości Żyrzyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.4.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 818814226

1.4.8.) Numer faksu: 818814226

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf36482c-9561-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182402/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-27 11:51

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: 2022/BZP 00067371/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa 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 albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107467L na odcinku od km 0+006,00 do km 0+663,30 oraz drogi gminnej nr 107468L na
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odc. od km 1+010,50 do km 1+894,00 w miejscowości Żyrzyn”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres inwestycji obejmuje:
Odcinek 1: droga gminna nr 107467L na odcinku od km 0+006,00 do km 0+663,30 w miejscowości Żyrzyn

Odcinek 2: droga gminna nr 107468L na odc. od km 1+010,50 do km 1+894,00 w miejscowości Żyrzyn

Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107467L obejmuje m.in.:
� Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych typu JOMB poprzez wykonanie wzdłuż płyt podbudowy z kruszywa
łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm o szer. zmiennej 0,5-1,15m ( w tym na projektowanych mijankach)
� Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez ułożenie na istniejącej nawierzchni z płyt
żelbetowych typu „JOMB”:
• w-wy dolnej podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o śr. gr. 10 cm i szerokości 3,8m (5,3m na mijankach);
• w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm i szerokości 3,8m (5,3m na mijankach);
• warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m (5,1m na mijankach);
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m (5,0 na mijankach);
� Udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego na odcinku po lewej stronie od km 0+090 do km 0+230;
� Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75;
� Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107468L obejmuje m.in.:
� Poszerzenie istniejącej nawierzchni z kruszywa na odcinku od km 1+010,50 do km 1+610,00 poprzez wykonanie wzdłuż
istn. jezdni z kruszywa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm o szer. zmiennej 0,5-1,25m ( w
tym na projektowanych mijankach)
� Wykonanie na odcinku od km 1+010,50 do km 1+610,00 nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez ułożenie na istniejącej
nawierzchni z kruszywa:
• w-wy dolnej podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o śr. gr. 10 cm i szerokości 3,8m (5,3m na mijankach);
• w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm i szerokości 3,8m (5,3m na mijankach);
• warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m (5,1m na mijankach);
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m (5,0m na mijankach);
� Wykonanie na odcinku od km 1+610 do km 1+894,00 nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez ułożenie na istniejącej
nawierzchni asfaltowej:
• warstwy wyrównawczo-wiążącej z bet. asfaltowego o śr. gr. 4 cm i szerokości 4,1m (5,1 na mijankach);
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 4,0m (5,0 na mijankach);
� Regulacja wysokościowa kostki brukowej bet. na istn. zjeździe i dojściu do posesji;
� Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75;
� Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Stan projektowany

ODCINEK 1 tj. droga gminna nr 107467L
Początek opracowania drogi gminnej nr 107467L znajduje się w km 0+006,00 tj. na granicy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1519L, zaś koniec w km 0+663,30 tj. na krawędzi drogi gminnej nr 107468L. Projektowana droga przebiega
po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W7.
Na całym odcinku drogi gminnej zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w
km: 0+018,50, 0+403,50 i 0+650,80 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25,0m do 5,0m. Na projektowanym
odcinku drogi gminnej nie występują łuki poziome. Na projektowanym odcinku drogi gminnej występują następujące
skrzyżowania z innymi drogami:
- na początku opracowania w km 0+000 z drogą powiatową nr 1519L
- na końcu opracowania w km 0+663,30 z drogą gminną nr 107468L

Parametry techniczne drogi gminnej nr 107467L:

� Klasa techniczna drogi – „ D”
� Długość odcinka drogi: dł. 657,30mb od km 0+006,00 do km 0+663,30
� Przekrój jezdni: szlakowy
� Szerokość jezdni: 3,5m
� Pobocze : obustronne z kruszywa łamanego o szer. 0,75m
� Chodniki: brak
� Prędkość projektowa Vp=30 km/h
� Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Mijanki: zaprojektowano trzy mijanki w km: 0+018,50, 0+403,50 i 0+650,80 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości
25,0m do 5,0m.
Rozwiązania konstrukcyjne:
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W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi w
następujący sposób:

Poszerzenia istniejącej nawierzchni z płyt JOMB i nawierzchni z kruszywa
− warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-63,0mm - gr. 15cm

Jezdnia asfaltowa – DG nr 107467L 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
− warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr. 8 cm
− warstwa dolna podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr.10 cm
− istn. nawierzchnia z płyt żelbet. typu „JOMB” - gr. 12 cm 

Pobocze z kruszywa łamanego
− nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm

Mijanki.
W związku z szerokością projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej nr 107467L tj. 3,5m zaprojektowano trzy mijanki w
km: 0+018,50, 0+403,50 i 0+650,80. Na mijankach w miejscu poszerzenia przewidziano wykonanie warstwy poszerzenia z
kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15cm oraz warstw nowej podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie nawierzchni
asfaltowej jak na jezdni. Zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.

Odwodnienie 
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi. Wzdłuż
drogi gminnej nr 107467L lokalnie występuje rów przydrożny po lewej stronie od km 0+090 do km 0+230, który przewidziano
do oczyszczenia.

ODCINEK 2 tj. droga gminna nr 107468L 
Początek opracowania drogi gminnej nr 107468L znajduje się w km 1+010,50 tj. na wysokości skrzyżowania z drogą gminną
nr 107467L, zaś koniec w km 1+894,00 tj. na krawędzi drogi gminnej nr 112993L. Projektowana droga przebiega po śladzie
istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami Z1-Z10. Na całym odcinku drogi gminnej
zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m do km 1+610 oraz 4,0m od km 1+610 i przekroju szlakowym z
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w
km: 1+451,20, 1+598,80 i 1+881,50 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25,0m do 5,0m. Na projektowanym
odcinku drogi gminnej występują następujące łuki poziome.
Łuki lewostronne:
- od km 1+833,97 do km 1+852,64 R=300m, szer. jezdni 4,0m, spadek daszkowy 2%
Na projektowanym odcinku drogi gminnej występują następujące skrzyżowania z innymi drogami:
- na początku opracowania w km 1+010,50 z drogą gminną nr 107467L
- na końcu opracowania w km 1+894,00 z drogą gminną nr 112993L

Parametry techniczne drogi gminnej 107468L:
� Klasa techniczna drogi – „D”
� Długość odcinka drogi: dł. 883,50mb od km 1+010,50 do km 1+894,00
� Przekrój jezdni: szlakowy
� Szerokość jezdni: 3,5m-4,0m
� Pobocze: obustronne z kruszywa łamanego o szer. 0,75m
� Chodniki: brak
� Prędkość projektowa Vp=30 km/h
� Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
Mijanki: zaprojektowano trzy mijanki w km: 1+451,20, 1+598,80 i 1+881,50 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości
25,0m do 5,0m.
Rozwiązania konstrukcyjne:
Jezdnia asfaltowa – DG nr 107468L do km 1+610
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
− warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr. 8 cm
− warstwa dolna podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm - śr. gr. 10 cm
− istn. nawierzchnia z kruszywa 

Jezdnia asfaltowa – DG nr 107468L od km 1+610 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm 
− warstwa wyrówn.-wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2 wg PN-EN-13108-1- gr. 4 cm
− istn. nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej 
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Pobocze z kruszywa łamanego
− nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm

Mijanki.
W związku z szerokością projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej nr 107468L zaprojektowano trzy mijanki w km:
1+451,20, 1+598,80 i 1+881,50. Na mijankach w miejscu poszerzenia przewidziano wykonanie warstwy poszerzenia z
kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15cm oraz warstw nowej podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie nawierzchni
asfaltowej jak na jezdni. Zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.
Odwodnienie 
Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi.
Przewidziano wymianę istniejącego przepustu betonowego pod DG nr 107468L w km 1+097,30 na nowy przepust PEHD o
średnicy fi 60cm i dł. 9m wraz z nowymi ściankami czołowymi żelbetowymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
5 miesiące

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): Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe STAN-LUB spółka cywilna Lubomir Bujała

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe STAN-LUB spółka cywilna Stanisław Maliborski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171002400

4.3.3.) Ulica: ul. Lubelska 38

4.3.4.) Miejscowość: Bełżyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 24-200

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 948830,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00110177/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-19

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: 948830,20 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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