
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części korytarza na sale
wyciszeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pysznicy

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 00 04

1.4.8.) Numer faksu: +48 15 841 00 17

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-c7ec2e4a-d57b-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250974/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 10:25

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 00094535/01

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

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach projektu: „Dostępna
szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z
uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia".

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 części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części korytarza na sale
wyciszeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pysznicy

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową części budynku wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części korytarza na sale wyciszeń dla uczniów o specjalnych
potrzebach.
W ramach robót budowlanych zostanie wykonany nowy podział części korytarza z wydzieleniem
dwóch sal wyciszenia.
Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.
Zakres opracowania obejmuje następujące roboty:
- wykonanie przewodów wentylacyjnych murowanych na stropie II piętra i wyprowadzenie ich
ponad połacie dachowe wraz z ociepleniem i obróbkami,
- wykonanie nowego układu ścinek działowych w systemie suchej zabudowy,
- wstawienie drzwi do nowo powstałych sal wyciszeń,
- roboty posadzkowe, tynkarskie i malarskie
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż urządzeń klimatyzacji,
- montaż wyposażenia sal.
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektów budowlanych będących
załącznikiem do SWZ. 
Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Pysznica. Działka nr ewid.: 6245/2. Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy, ul. Sportowa 1.

3.9.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
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45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

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

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
35 dni

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 Handlowo Usługowe 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: 235522,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00148106/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-14

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: 235522,49 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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