
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy w zakresie zapewnienia szeroko pojętej
dostępności przestrzeni publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182048

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Krakowska 109

1.4.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-114

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznica.pl

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46c61433-b03e-11ec-baa2-b6d934483bfb

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 00104301/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa 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 albo umowy ramowej:

Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy w zakresie zapewnienia szeroko pojętej
dostępności przestrzeni publicznej

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111 ) w zakresie zapewnienia
szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



się COVID
Część I: Przebudowa oraz remont pomieszczeń budynku administracji gminnej.
Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę i remont pomieszczeń budynku administracji gminnej w celu zapewnienia
dostępność i przystosowanie obiektu do wymagań stawianych administracji publicznej.
Budynek nie zmienia sposobu użytkowania, nadal będzie pełnił funkcje administracyjne oraz bazował na istniejącym
układzie komunikacji wewnętrznej, który dzieli obiekt na dwa zespoły funkcjonalne, jak: sala obrad Rady Gminy, sala ślubów
oraz zespół dwóch pomieszczeń biurowych obsługi administracyjnej mieszkańców gminy.

Roboty w części I obejmują w szczególności:
roboty budowlane, instalacje wod. – kan., instalacje centralnego ogrzewania, klimatyzacje, instalacje elektryczne i
teletechniczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 1a do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

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

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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): Firma Usługowa - Remontowo -
Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5511626370

4.3.3.) Ulica: Zagroda 4

4.3.4.) Miejscowość: Łączany

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-115

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 592226,76 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00369506/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-02

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: 592226,76 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

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

nie dotyczy

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane
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