
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przystosowanie części pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.4.2.) Miejscowość: Namysłów

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4918dd99-99fb-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315049/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 08:22

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 00072226/01

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:

Przystosowanie części pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: Przystosowanie części pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
2. Zakres rzeczowy przystosowania pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie:
I PIĘTRO (siedziba PCPR):
 pomieszczenia biurowe od nr 1.8 do nr 1.11 i od nr 1.15 do nr 1.20 z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych: 
� wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy poziomów pomiędzy pomieszczeniami i
ciągami komunikacyjnymi),
� malowanie ścian,
� malowanie sufitów,
� montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych,
� prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien i drzwi; demontaż zbędnych
elementów; likwidacja otworów drzwiowych; zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i porządkowe).
 korytarze – pomieszczenia nr 1.12 i 1.13 z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:
� wykonanie nowej lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 1,2 m,
� wymiana listew przypodłogowych, 
� wykonanie pochwytów stalowych i odbojów ściennych z płyty meblowej,
� wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy poziomów pomiędzy pomieszczeniami i
ciągami komunikacyjnymi),
� uzupełnienie wykładziny z tworzyw sztucznych,
� malowanie ścian powyżej lamperii,
� malowanie sufitów,
� montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych,
� wykonanie oraz montaż tabliczek informacyjnych przydrzwiowych modułowych, zatrzaskowych z wymiennymi etykietami,
� prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien i drzwi; demontaż zbędnych
elementów; przeniesienie łączników; zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i porządkowe).
3. Zakres rzeczowy przystosowania pomieszczeń Powiatu Namysłowskiego: 
 pomieszczenia biurowe na I piętrze: nr 1.21 i nr 1.22 z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych: 
� wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy poziomów pomiędzy pomieszczeniami i
ciągami komunikacyjnymi),
� malowanie ścian,
� malowanie sufitów,
� montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych,
� prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien i drzwi; demontaż zbędnych
elementów; zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i porządkowe).
 klatka schodowa (od strony wejścia głównego do budynku) - remont całej klatki schodowej od parteru do II piętra łącznie z
holami z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących):
� pozbycie się istniejącej lamperii z farby olejnej, 
� wykonanie nowej lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 1,2 m,
� malowanie ścian (powyżej lamperii i biegi schodowe od spodu),
� malowanie sufitów,
� montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych,
� montaż odbojów ściennych z płyty meblowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
� prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, schodów, balustrad oraz okien i drzwi;
demontaż zbędnych elementów; przeniesienie łączników; zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i
porządkowe).
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane.
Dodatkowe kody CPV: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.
45410000-4 Tynkowanie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45432210-9 Wykładanie ścian.
45442100-8 Roboty malarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, przedmiarami robót oraz
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), obowiązującymi przepisami i normami,
sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w
tym dla użytkowników obiektów.
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6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek,
znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych,
jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii.
Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego
w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego
w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis
przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji,
ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie
zaoferować produkt o właściwościach co najmniej takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi,
jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ. 
Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu
umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może wykonać roboty z zastosowaniem
materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego).
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do
wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy. 
9. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres
gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.
10. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach zamówienia muszą być
zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w
cenie oferty. 
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
12. Miejsce realizacji zamówienia: budynek biurowy przy Placu Wolności 1, 46-100 Namysłów.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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4 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): PPHU ALIKO DAMIAN MARYNIAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6192019523; REGON: 365009350

4.3.3.) Ulica: ul. Wierzbowa 13,

4.3.4.) Miejscowość: Rychtal

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-630

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 161896,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00107831/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-29

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: 161896,98 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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