Ogłoszenie nr 2022/BZP 00067728/01 z dnia 2022-02-24

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514259
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 25
1.4.2.) Miejscowość: Katowice
1.4.3.) Kod pocztowy: 40-032
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-891e337e-1790-11ec-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00067728/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2022-02-24 15:38

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne
3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/S 171-444628
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 przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – III postępowanie
Umowa dla części nr 1
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku oraz utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wraz z
odśnieżaniem przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach,
3.9.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe
Umowa dla części nr 2
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do budynków w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ.
3.9.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe
Umowa dla części nr 3
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

dostawa obrotowych krzeseł biurowych
3.9.) Główny kod CPV: 39111100-4 - Siedziska obrotowe
Umowa dla części nr 4
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

dostawa obrotowych krzeseł biurowych z zagłówkiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4
do SWZ.
3.9.) Główny kod CPV: 39111100-4 - Siedziska obrotowe
Umowa dla części nr 5
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

dostawa obrotowych foteli gabinetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SWZ.
3.9.) Główny kod CPV: 39111100-4 - Siedziska obrotowe
Umowa dla części nr 7
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kanap (sof), zwanych dalej „meblami”, spełniających wymagania techniczne oraz
funkcjonalne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.9.) Główny kod CPV: 39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-27
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

49 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): ALNAG Barbara Wróbel
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441105603
4.3.3.) Ulica: ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301
4.3.4.) Miejscowość: Kraków
4.3.5.) Kod pocztowy: 30-349
4.3.6.) Województwo: śląskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 257108 PLN
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4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/S 226-594605

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-01-28
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 3 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4 pkt 1 w związku z art. 15 r ust.
1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), przedstawionych w piśmie Wykonawcy z dnia 16 grudnia
2021 r. zmienia się treść §2 ust.1 umowy, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
całości przedmiotu umowy w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do budynku w Katowicach, ul. Damrota 16. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ.
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 3 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4 pkt 1 w związku z art. 15 r ust.
1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), przedstawionych w piśmie Wykonawcy z dnia 16 grudnia
2021 r. zmienia się treść §2 ust.1 umowy, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
całości przedmiotu umowy w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do budynku w Katowicach, ul. Damrota 16. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ.
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: 257108 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
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nie dotyczy
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