
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.4.2.) Miejscowość: Przemków

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210, (76) 83 20 483

1.4.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de7c494a-af25-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002245/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 09:39

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 00049025/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:
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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:

Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje tylko Etap 1 dokumentacji technicznej tj.
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
2. Roboty ziemne
3. Roboty fundamentowe
4. Przyziemie
5. Dach
6.Drzwi i okna
- drzwi zewnętrzne, szyby bezpieczne,
- drzwi wewnętrzne,
7.Wykończenie wewnętrzne
8.Wykończenia zewnętrzne
9. Elementy wyposażenia wnętrz
10. Instalacja elektryczna
11.Instalacja sanitarna i gazowa
12. Zakres prac obejmuje ETAP 1 dokumentacji technicznej, nie obejmuje robót rozbiórkowych i
demontażowych pozostałych elementów w terenie, opisanych w przedmiarze pomocniczym na
roboty rozbiórkowe od. poz. 48 do poz. 64.

3.9.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
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4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
7 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): Kinga- Serwis, Kinga Tkacz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6932080114

4.3.3.) Ulica: Chocianowska 120

4.3.4.) Miejscowość: Polkowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-100

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2303587,14 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00081497/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-29

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

ETAP I: roboty rozbiórkowe i ziemne: roboty rozbiórkowe i demontażowe, budynek szatni, roboty
rozbiórkowe i demontażowe, budynek techniczny, roboty ziemne,
ETAP II: roboty fundamentowe, przyziemie: roboty fundamentowe, przyziemie,
ETAP III: dach i stolarka otworowa: dach, drzwi i okna,
ETAP IV: instalacje elektryczne zewnętrzne, wewnętrzne i wyrównawcze, wodociągowe i
kanalizacji sanitarnej: instalacja elektryczna zewnętrzna, zasilanie, instalacja elektryczna
wewnętrzna, instalacja wyrównawcza i odgromowa, instalacja wodociągowa zewnętrzna oraz
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wodociągowa P.poż hydrantowa, instalacja wodociągowa wewnętrzna, przyłącze i instalacja
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, instalacja kanalizacji sanitarnej, wykończenie wewnętrzne,
stolarska drzwiowa wewnętrzna.
ETAP V: wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne: wykończenie zewnętrzne, instalacja gazowa i
kotłownia, instalacja c.o., wentylacja, elementy wyposażenia wnętrz oraz wyposażenie P.poż i
oznakowanie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 114868,15

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana stolarki otworowej, możliwość wykonania pewnych pewnych prac we wcześniejszych
etapach

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

- przeniesienie z IV etapu do etapu III z terminem wykonania do 30.09.2021
• Instalacja wyrównawcza i odgromowa,
- zmiana oraz przeniesienie pozycji z harmonogramu prac" drzwi i okna" z III etapu na IV. W III
etapie pozostają drzwi stalowe pełne o wym. 300/240 cm, z terminem wykonania i montażu do
30.09.2021

5.4.6.) Wartość zmiany: 114868,15

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana osoby kierownika budowy branży elektrycznej

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienia się § 6 pkt 2 umowy nr GPI 271.14-43.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., w ten sposób,
że nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści:
„2. Kierownikiem budowy Wykonawcy jest Roman Perz, Daniel Żurawski, Konrad Jańczak,
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo budowlane.”

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
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5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Powyższe jest związane z
przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na montaż butli gazowej wraz z
przyłączeniem do budynku. Uzyskanie pozwolenia leży po stronie Gminy Przemków.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienia się § 3 pkt 1 umowy nr GPI 271.14-43.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., w ten sposób,
że nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:
1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakończenie zadania: 7 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy nie
później jednak niż do dnia 29 grudnia 2021 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

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: 2303587,14 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

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:
1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakończenie zadania: 7 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy nie
później jednak niż do dnia 29 grudnia 2021 r"
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