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POŚWIADCZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12 potwierdza,
że Pani Joanna Piekarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Clue-Point
Joanna Piekarczyk, z siedzibą ul. Rynek 12, 48-200 Prudnik, wykonała w okresie
od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 02 marca 2021 r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
kompleksowy remont wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
z dostawą i montażem wyposażenia w sali konferencyjnej 1313/1313a/1313b; w oparciu
o pozwolenie na budowę w gmachu Ministerstwa Finansów.
Przedmiot umowy składał się z 2 etapów realizacji i obejmował:
Etap 1:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
a) sporządzenie projektu budowlanego dla całego zakresu robót budowlanych (w tym
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), przygotowanie kompletnego wniosku
o pozwolenie na budowę,
b) sporządzenie dla całego zakresu zadania projektów wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót
i kosztorysów inwestorskich oraz informacji BIOZ,
Etap 2:
2) Wykonanie prac remontowych, budowlano-montażowych i towarzyszących wraz
z pracami zabezpieczającymi, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
dostawą i montażem wyposażenia sali konferencyjnej 1313/1313a/1313b, po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.
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3) Wykonanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji powykonawczej,
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów dokumentacji projektowej)
przez cały okres trwania Umowy.
Zakres prac remontowych obejmował:
 w zakresie części budowlanej wykonanie: ścianki mobilnej półautomatycznej, nowych
drzwi wejściowych z otworem i nadprożem, posadzki wraz z podłogą z paneli
winylowych, wymiany parapetów, gładzi szpachlowej i malowania, sufitów
podwieszanych, podpór pod centrale wentylacyjne, zabudowy ppoż. kanałów
wentylacyjnych, rolet, wyposażenia meblowego;
 w zakresie części sanitarnej wykonanie: instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, wymianę grzejników c.o.;
 w zakresie części elektrycznej wykonanie: instalacji elektrycznej z florboxami
i mediaportami oraz rozdzielnicy elektrycznej, instalacji audio-video z dostawą
urządzeń i zasłon elektrycznych.
Wartość umowna wykonanych prac wyniosła łącznie 590.719,80 zł brutto (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy).
Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową – w tym w zakresie jakości,
jak również obowiązujących terminów.
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