
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie oraz utworzenie i wyposażenie Klubu
Senior+ w Kłyżowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.4.2.) Miejscowość: Pysznica

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 15 841 0004

1.4.8.) Numer faksu: +48 15 841 0017

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.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-a264f75e-e62b-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010842/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 09:09

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 00118097/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00010842/01 z dnia 2022-01-11

2022-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



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 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie oraz utworzenie i wyposażenie Klubu
Senior+ w Kłyżowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku remizo -
świetlicy w Kłyżowie wraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
gazową z kotłownią, wentylacją mechaniczną, elektryczną, niskoprądową oraz robotami
termomodernizacyjnymi i wyposażeniem gastronomicznym, rehabilitacyjnym i klubowym
budynku; na działce nr ewid. 2001 położonej w miejscowości Kłyżów, gmina Pysznica.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa obiektu obejmuje następujące roboty: wykonanie nowych posadzek, wykonanie
ścian działowych z płyt g-k, wykonanie nowych tynków gipsowych, malowanie pomieszczeń,
układanie płytek ściennych i podłogowych, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie
sufitów podwieszanych, wykonanie wewnętrznych instalacji wod.–kan. i c.o., modernizacja
kotłowni i instalacji gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznej i
niskoprądowej.
W ramach przebudowy pomieszczeń będzie także dostarczone i zamontowanie wyposażenie
gastronomiczne, rehabilitacyjne i klubowe.
Roboty termomodernizacyjne obejmują wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę bramy garażowej, docieplenie ścian fundamentowych i ścian powyżej poziomu gruntu
wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu budynku, wykonanie instalacji
piorunochronnej, malowanie pokrycia dachowego.
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie pozwolenia na budowę, projektów
budowlanych i szczegółowych specyfikacji technicznych będących załącznikami do SWZ. 
Z uwagi na różne źródła dofinansowania zamówienia roboty budowlane obejmują następujące
zakresy robót: 
1) Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Kłyżowie 
2) Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kłyżowie
3) Pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej
Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Kłyżów. Działka nr ewid.: 2001. Budynek
remizo-świetlicy. Budynek zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze powiatowej ul.
Mickiewicza i drodze gminnej ul. Strażacka.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe

39290000-1 - Wyposażenie różne
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261221-9 - Malowanie dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
3 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): PHU Jarosz Rafał

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 060510970

4.3.3.) Ulica: Zofianka Górna 77

4.3.4.) Miejscowość: Janów Lubelski

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-300

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1326426,06 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00164655/01

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00010842/01 z dnia 2022-01-11

2022-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robot dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót budowlanych polegających na:
1. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z robotami przygotowawczymi (skucie
istniejącej posadzki, warstwy wyrównawcze).
2. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych.
3. Montaż drzwi aluminiowych.
4. Montaż parapetów wewnętrznych.
5. Wykonanie wyłazu strychowego.
6. Montaż deski okapowej.
7. Montaż okapów blaszanych.
8. Montaż podliczników jedno i trójfazowych.
9. Montaż kinkietów elewacyjnych.
10. Montaż instalacji przyzywowej.
11. Montaż okablowania.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

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. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robot dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót budowlanych polegających na:
1. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z robotami przygotowawczymi (skucie
istniejącej posadzki, warstwy wyrównawcze).
2. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych.
3. Montaż drzwi aluminiowych.
4. Montaż parapetów wewnętrznych.
5. Wykonanie wyłazu strychowego.
6. Montaż deski okapowej.
7. Montaż okapów blaszanych.
8. Montaż podliczników jedno i trójfazowych.
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9. Montaż kinkietów elewacyjnych.
10. Montaż instalacji przyzywowej.
11. Montaż okablowania.

5.4.6.) Wartość zmiany: 56790,65

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1383216,71 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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