
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523954810

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d73c3dfe-c480-11ec-aa46-6a814e8de928

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406910/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-24 14:24

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 00133315/01

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:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul.
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Długiej w Czersku”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Roboty demontażowe.
1.1.1. Demontaż przewodów nieizolowanych.
1.1.2. Demontaż słupów żelbetowych.
1.2. Roboty montażowe.
1.2.1. Roboty ziemne.
1.2.2. Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej z żerdzi wirowanych.
1.2.3. Montaż przewodów linii napowietrznych na słupach.
1.2.4. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie.
1.2.5. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie.
1.2.6. Ręczne układanie kabli jednożyłowych.
1.2.7. Ręczne układanie folii na kablu.
1.2.8. Przykręcanie tabliczek opisowych.
2. Uwaga. W trakcie wykonywania zadania będzie realizowana budowa budynków mieszkalnych na dz. nr 1874/8, 1874/9,
1874/10, 1874/11, 1874/12 obr. Czersk, na których będzie przebudowywana niniejsza linia energetyczna. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za koordynację prac z kierownikiem budowy budynków mieszkalnych, tak aby wzajemnie nie
utrudniać sobie robót budowlanych. 
3. Wykonawca zorganizuje na własny koszt plac budowy i dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz zabezpieczy linię
energetyczną będącą pod napięciem.
4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wyłączeń energii elektrycznej oraz uzgodni z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon w
Chojnicach termin realizacji przełączenia linii energetycznej.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty
budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
6. Wykonawca uzyska od ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon w Chojnicach protokół odbioru zadania.
7. Wykonawca po zakończonych robotach budowlanych przywróci teren do stanu pierwotnego.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) wykonywanie robót ziemnych,
2) wykonanie robót energetycznych
3) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

3.9.) Główny kod CPV: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
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): Tomasz Morek ELKTOM

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5551855645

4.3.3.) Ulica: Tucholska 75

4.3.4.) Miejscowość: Czersk

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-650

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 207471,37 PLN
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4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00183888/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-14

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: 207471,37 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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