
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANUSZA KORCZAKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000698704

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kochanowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 485 27 03

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2glubczyce@wodip.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2glubczyce.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d746aeb-04c7-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218211/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-22 10:54

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 00159115/01

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:

Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Remont i przebudowa placu szkolnego.
Zakres prac obejmuje:
- wymianę wszystkich nawierzchni utwardzonych płytkami betonowymi na nowe wraz z podbudowami nośnymi
- remont istniejących schodów terenowych S1 i S2 położonych pomiędzy placem, a istniejącym terenem sportowym szkoły
- przebudowę schodów wejściowych do szkoły S3 i S4 - wykonanie nowych od podstaw z
dostosowaniem rozmiarów do obowiązujących przepisów
- budowę przy schodach S4 pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 
- likwidacja barier architektonicznych w ramach poprawy dostępności basenu szkolnego
- budowę nowej kanalizacji deszczowej do podłączenia istniejących rur spustowych budynku basenu/hali sportowej oraz dla
odwodnienia realizowanych utwardzeń - podłączenie do istniejącej w działce Inwestora sieci przy boiska szkolnych
- budowę wewnętrznego przewodu wodociągowego do słupka zaopatrzeniowego zewnętrznego dla celów gospodarczych
- budowę wewnętrznych linii energetycznych do zasilania projektowanych latarni parkowych,
naświetlaczy, monitoringu i zewnętrznych słupków zasilających, dostawa i montaż latarni oraz naświetlaczy
- wykonanie i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wiata na rowery ze stojakami, balustrady, trzy
maszty flagowe wraz z postumentem
- wykonanie w ramach robót ziemnych przy murze oporowym (pozostałości kurtyny muru obronnego) kompleksowych
badań archeologicznych i architektonicznych - badania po stronie inwestora
- odtworzenie i uczytelnienie przebiegu muru obronnego na podstawie wyników w/w badań oraz zatwierdzonego przez
WUOZ w Opolu projektu - projekt po stronie inwestora

Budowa ogrodzenia placu szkolnego
Zakres prac obejmuje:
- rozebranie istniejącego ogrodzenia metalowego z płaskowników stalowych - materiał do utylizacji
- zebranie humusu pasem szerokości ok. 60 cm w miejscu lokalizacji nowego ogrodzenia
- wykonanie wykopu liniowego pod ławę fundamentową ogrodzenia
- wykonanie wykopów punktowych pod słupki stabilizujące ogrodzenia
- wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu
- osadzenie i ustawienie słupków stabilizujących wg technologii producenta ogrodzenia
- wykonanie betonowania ławy i stóp fundamentowych, beton C20/25 W8
- dostawa i montaż gabionów i przęseł ażurowych
- dostawa i wypełnienie gabionów kamieniem łamanym
- zabudowanie humusu z rozbiórki po obydwu stronach wykonanego ogrodzenia
- sianie mieszanki traw cieniolubnych na rozplantowanym humusie

Dla wszystkich wymienionych robót Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach zadania
kompleksową obsługę geodezyjną w trakcie robót wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

44163112-8 - Układ kanalizacyjny

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
150 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): "DER-POL" Firma Remontowo-
Budowlana Dariusz Cieślik

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 748-109-29-16

4.3.3.) Ulica: Długa 2

4.3.4.) Miejscowość: Bogdanowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Województwo: opolskie
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4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 700776,65 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00222993/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-27

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamawiający w terminie wykonania umowy nie uzyskał dokumentacji wykonania remontu muru oporowego zatwierdzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Murek oporowy szkoły (pozostałości kurtyny muru obronnego )
podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Przy murku zostały przeprowadzone badania archeologiczne oraz przy którym
Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić badania architektoniczne, na podstawie których jest sporządzana szczegółowa
dokumentacja prac związanych z murem. Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o przedłużenie - zmianę terminu wykonania
umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W oparciu o art 455 ust. 1 i zapisy umowy § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. c, d oraz § 2 ust. 2 lit. a ) , dokonano zmiany w umowie ,
przedłużono termin wykonania zamówienia do 165 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca po zapoznaniu się ze wstępną dokumentacja wykonanie remontu murku oporowego poinformował, że na
realizację prac budowlanych jakie zostały ujęte w opracowaniu potrzebuje około 30 dni od otrzymania od Zamawiającego
zatwierdzonej przez konserwatora dokumentacji.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W oparciu o art 455 ust. 1 i zapisy umowy § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. c, d oraz § 2 ust. 2 lit. a ) , dokonano zmiany w umowie ,
przedłużono termin wykonania zamówienia do 240 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w związku z rozliczeniem podwykonawczym. Zgodnie z § 3 ust. 3
obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego ostateczna wysokość ustalona zostanie na
podstawie kosztorysu podwykonawczego opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru z
zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
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Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. W związku z powyższym oraz w oparciu o
art. 455 ustawy PZP i § 3 ust. 3 umowy zmienia się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem podwykonawczym
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru na kwotę 576 407,73 zł netto i 708 981,51
brutto (słownie siedemset osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden i 51/100 zł) Wartość zamówienia wzrosła o 8
204,86 zł od pierwotnej na jaką została zawarta w umowie za wykonanie zadania.

5.4.6.) Wartość zmiany: 8204,86

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: 708981,51 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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