
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413283

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uh@tarnowopolski.pl

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ed16e2-5430-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112825/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-06 21:29

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 00299617/01

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 instalacji elektrycznej budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej wraz z
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koniecznymi robotami towarzyszącymi w tym wymiana sufitów w budynku filialnym Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej
ul. Wiejska 68 zgodnie z dokumentacją techniczną załączonym przedmiarem oraz STWIORB opracowanych na potrzeby
realizacji zadania pn.:

„Modernizacja instalacji elektrycznej dla filii GOK w Miedzianej ul. Wiejska 68.
• Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 naprawę (wykonanie nowych) sufitów w pomieszczeniach parteru oraz dwóch 
 pomieszczeń i korytarza na poddaszu budynku (roboty budowlane)
 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego
 instalację siłową i gniazd wtykowych 230V
 montaż tablic rozdzielczych
 instalacje przeciwprzepięciową
 instalację gniazd dedykowanych do zasilania komputerów
 instalacje wewnętrznej sieci komputerowej
 instalacja uziomu
 w części pomieszczeń na poddaszu wykonać docieplenie wełną mineralną gr. 16 cm w połaci dachowej między krokwiami i
wykonać paroizolację z folii PE oddzielającą płytę GKF od docieplenia

3.9.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

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

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
2 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): ASC Adrian Cichos

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9910441125

4.3.4.) Miejscowość: Tarnów Opolski

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-050

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 349000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00033521/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-03-07

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: 349000 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
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