
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 131
położonej w miejscowości Chłopska Wola, gmina Pysznica – etap 1

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-e27544d8-da35-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015021/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 14:06

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 00100540/01

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

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 131
położonej w miejscowości Chłopska Wola, gmina Pysznica – etap 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres opracowania etapu 1 obejmuje następujące roboty:
- Roboty ziemne
- Ławy żelbetowe
- Stopy fundamentowe
- Słupy żelbetowe
- Belki żelbetowe
- Ściany fundamentowe
- Izolacja ścian fundamentowych
- Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne
- Kominy
- Wieńce żelbetowe i nadproża
- Konstrukcja drewniana dachu i portyku
- Pokrycie dachu bez izolacji cieplnej i sufitów podwieszanych
- Wykonanie „ślepej” posadzki: podsypka piaskowa i chudy beton
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części podposadzkowej: od studzienki (bez montażu
studzienki) do wyprowadzenia pionów ponad posadzkę.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego z zakresie od zasuwy (bez montażu zasuwy) do
wyprowadzenia ponad posadzkę wewnątrz budynku.
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektów budowlanych będących
załącznikiem do SWZ. 
Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Chłopska Wola. Działka nr ewid.: 131.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262520-2 - Roboty murowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-09

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): Deryl Patryk Stadnik

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 385543363

4.3.3.) Ulica: Jastkowice, Majdan 33

4.3.4.) Miejscowość: Pysznica

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-403

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 248070,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00149657/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-08

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z zaistniałymi okolicznościami, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:
1) Wykonanie dodatkowych robót ziemnych 
2) Wykonanie dodatkowych ław z kruszywa łamanego 0-31,5 o wymiarach 150x60cm
3) Dozbrojenie istniejących słupów żelbetowych 
4) Wykonanie dodatkowych słupów żelbetowych z ścianach nośnych
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5) Dozbrojenie istniejącego wieńca żelbetowego
6) Wykonanie dodatkowych ściągów stalowych w poziomie oparcie konstrukcji dachu

5.4.6.) Wartość zmiany: 35899,24

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: 283969,80 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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