
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Remont lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego przy szkole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BRONISŁAWA CHĄCIŃSKIEGO W ŁUKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000717867

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 20

1.4.2.) Miejscowość: Łuków

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: +48257982568

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sp4.lukow@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp4lukow.net/

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b742ab1-1a00-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036608/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-26 17:54

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi: - wartość zamówienia wyrażona w
złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż
równowartość kwoty 130 000 zł (art. 359 pkt 2 ustawy)

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00185886/01
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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:

Remont lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego przy szkole

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.1. Remont lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy szkole na
terenie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”
1.2. Zakres robót obejmuje:
1) umocowanie na istniejących obrzeżach betonowych profili aluminiowych;
2) ułożenie na istniejącej nawierzchni instalacji chłodzącej z rur PE, umocowanej do podłoża
prowadnicami aluminiowymi;
3) demontaż starego kolektora zasilającego z odzyskaniem części armatury nadającej się do
dalszego użytkowania oraz montaż nowego kolektora zasilającego z rur HDPE w otulinie
izolacyjnej;
4) zatopienie instalacji chłodzącej w mieszaninie kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego
SBR i kleju poliuretanowego;
5) podłączenie instalacji do istniejącego agregatu chłodniczego i przeprowadzenie próby
mrożenia;
6) wykonanie podkładu technicznego pod nawierzchnię polipropylenową;
7) wykonanie modularnej multisportowej nawierzchni polipropylenowej.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
określają, w szczególności dokumenty: projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) , stanowiące załączniki do SWZ - Tom III.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
30 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
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art. 58 ust. 2 ustawy): Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych Wojciech Galisz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 273651817

4.3.3.) Ulica: Cieszyńska 126a

4.3.4.) Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

4.3.5.) Kod pocztowy: 44-337

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 289990 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00242350/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-15

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

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:

Po rozpoczęciu robót stwierdzono, że projekt techniczny zawiera istotne błędy: 1) nowa warstwa
nawierzchni lodowiska i boiska nie zmieści się pod ścianą namiotu;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W stosunku do pierwotnego zamówienia, gdzie płyta lodowiska i boiska sięgała do zewnętrznych
obrzeży betonowych, po wprowadzonych zmianach płyta ta została ograniczona obrysem
wewnętrznym hali namiotowej, wzdłuż którego został umocowany ograniczający profil
aluminiowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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 4 ustawy
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5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Po rozpoczęciu robót stwierdzono, że projekt techniczny zawiera istotne błędy: 2) podbudowa
lodowiska i boiska miejscami była w bardzo złym stanie - pod ścianami namiotu ujawniły się
wysadziny i zapadliska - pojawiła się konieczność przerwania robót budowlanych określonych
harmonogramem i poprawienie stanu podbudowy siłami i środkami inwestora-zamawiającego.
W miejscach, gdzie posadowiono kolektory, konieczne było też ułożenie dodatkowych
przewodów chłodzących, gdyż nad kolektorami będą ustawiane bandy krańcowe lodowiska i
nawierzchnia musi być tam również schładzana.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Po zewnętrznej stronie kolektorów zasilająco-odbiorczych wykonawca ułożył dodatkowe
przewody chłodzące FI 16.
Z uwagi na konieczność dodatkowych prac termin wykonania robót został przedłużony o 14 dni
od dnia zakończenia naprawy podbudowy przez zamawiającego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

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

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 289990 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

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W celu zmiany pierwotnie obowiązującej umowy i harmonogramu prac do niej 17.11.2021 r., po
wizji lokalnej dokonanej przez wykonawcę i zamawiającego oraz przy udziale inspektora
nadzoru i projektanta został spisany protokół konieczności. 19.11.2021 r. strony podpisały
stosowny aneks do umowy, który zawierał wprowadzone zmiany.
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