
Ogloszonio nr z dnia 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 
Roboty budowlane 

„Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia 
głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na 

SEKCJA \ - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI 

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372 

1.4) Adres zamawiającego 

1.4.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44 

1.4.2.) Miejscowość: Kielce 

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-211 

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie 

1.4.5.) Kraj: Polska 

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl 

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/ 

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

SEKCJA H - iNFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb6a70ae-1705-11ed-acbd-46d0480cd9c4 

SEKCJA IH - 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 00297718/01 

3.3.) Czy zamówienie 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: 

„Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia 
głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na 

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, ul Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony 
dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie), w szczególności: 
1) Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z naświetlami. 
2) Dostawa i montaż nowych elementów ślusarki drzwiowej i automatyki wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, wraz ze 
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świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do 
wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności 
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 
3) Wykonanie projektu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej. 
4) Zapewnienie nieodpłatnej usługi serwisowej na zamontowane drzwi przesuwne wraz z automatyką w okresie objętym 
gwarancją. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie Technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SWZ. - - -
3. Podane w Projekcie Technicznym nazwy (znaki towarowe, patenty) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na 
celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę 
równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez 
Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. W związku z czym, Zamawiający 
dopuszcza produkty równoważne na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek 
Załączniku do SWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, produkty można 
zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez 
Zamawiającego przedmiocie zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

3.9.) Główny kod CPV: 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

3.10.) Dodatkowy kod CPV: 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE 

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27 

4.2.) Okres realizacji zamówienia: 
3 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): LUXDOOR MARCIN KOBRYN 

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260170172 

4.3.3.) Ulica: Mielczarskiego 55 

4.3.4.) Miejscowość: Kielce 

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-709 

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie 

4.3.7.) Kraj: Polska 

4.4.) Wartość umowy: 215250,00 PLN 

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00407830/01 

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY I 

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak 

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-27 

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: 215250,00 PLN 

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak 

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: 

nie dotyczy 

S T A R T A 
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