
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

„Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, przebudowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w
Stębarku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280589330

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Stębark, 1

1.4.2.) Miejscowość: Stębark

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-107

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 89 647 22 27

1.4.8.) Numer faksu: 89 647 22 27 wew. 16

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgrunwald.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://grunwald.muzeum.bip.ornak.pl/pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9edd0be2-d282-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298998/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-09 15:53

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: Nie

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku" dofinansowanie w
ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
Kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 4 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:
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Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie placu budowy i kontynuacja rozbudowy, przebudowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w
Stębarku.”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wielobranżowych w szczególności zabezpieczenie placu
budowy i kontynuacja rozbudowy, przebudowy i remontu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, realizowane w celu
zakończenia inwestycji niezakończonej przez poprzedniego wykonawcę wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz
instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i projektu umowy. W ramach
zamówienia Wykonawca zapewni również nadzór autorski.
2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII Osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z dokumentacją projektową,
pozwoleniem na budowę nr 106-zm/2017 z dnia 18.04.2017 r., zmieniającym decyzję nr 4/08 z dnia 04.01.2008,
zaktualizowanym decyzją nr 428-zm/2018 z dnia 22.10.2018.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
opracowanych przez WAPA Warsztat Architektury ul. Armii Krajowej 85 w Sopocie oraz na podstawie wykonanej
inwentaryzacji obiektu i placu budowy, opisu robót pozostałych do wykonania z podziałem na branże: budowlana, sanitarna,
elektryczna, teletechniczna oraz przedmiaru robót pozostałych do wykonania (łącznie: Opis Przedmiotu Zamówienia).

3.9.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
9 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): Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane „ROMBUD” sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510245630

4.3.3.) Ulica: Lubelska 37c.

4.3.4.) Miejscowość: Olsztyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 10-408

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 16302560,04 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00125262/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
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5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

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:

Wystąpiła konieczność dokonania zmian, które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego, który działał z
należytą starannością.
1. wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian materiałowych w zakresie:
1) koszy na śmieci – szt. 25,
2) siedzisk betonowych zewnętrznych – szt. 8,
3) bramy wjazdowej do śluzy,
4) wyposażenia drzwi w kontrolę dostępu,
5) zamiany wykładziny dywanowej na panele w pom. K1/28.
2. wystąpiła konieczność montażu dodatkowych drzwi pomiędzy pom. K1/28 i K1/29 oraz rezygnacji z montażu drzwi do
pom. K1/32. 3. wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych dokumentacją projektową, a
koniecznych do wykonania. 4. wystąpiła konieczność rezygnacji z wykonania części prac ziemnych związanych z
ukształtowaniem terenu. I inne. Wykonawca w dniu 30 marca 2022 r. złożył wniosek do Zamawiającego o przedłużenie
terminy wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31 maja 2022 r., który w sposób należyty udokumentował.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na 10 miesięcy i 15 dni od dnia wejścia w życie umowy.

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: 16302560,04 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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