
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Remont sali spotkań w świątnicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez jej gruntowną modernizację

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOROSZYCE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412941

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Powstańców Śląskich 17

1.4.2.) Miejscowość: Skoroszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-320

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@skoroszyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl

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

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a42fcc87-bbea-11ec-aa46-6a814e8de928

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325170/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-30 12:06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

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

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123417/01

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

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont sali spotkań w świątnicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez jej gruntowną modernizację

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont Sali spotkań w świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez jej
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gruntowną modernizację” zgodnie z przedmiarem i sztuką budowlaną. Dokumenty te stanowią załącznik do umowy. Teren
objęty zamówieniem zlokalizowany jest Czarnolas 54 dz. nr 156.
Zamówienie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi:
1) Przedmiar robót (załącznik nr 1 do SWZ)
2) Zakres robót obejmuje m.in.:
- rozbiórkę starych posadzek z wykopem wew. budynku dla wykonania izolacji termicznej posadzki
-wykonanie podłoży betonowych gr. 10cm
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii z izolacją termiczną ze styropianu gr 15 cm
- wykonanie posadzki cementowej zbrojoną zbrojeniem rozproszonym PE
- wykonanie posadzki z płytek 
- demontaż i montaż grzejników płytowych
-przełożenie rur zasilających grzejniki /wykucie bruzd, montaż rur z izolacją i zamurowaniem
-gruntowanie ścian z ułożeniem siatki na kleju
-nałożenie tynku strukturalnego z pomalowaniem ścian

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262520-2 - Roboty murowe

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-05-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-07-22

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

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): Usługi Inżyniersko-Budowlane
IMPOST Tomasz Duszyński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321819067

4.3.3.) Ulica: Łąkowa 15

4.3.4.) Miejscowość: Kępa

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-022

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188190,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00192997/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-06-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych wymaga zmiany wynagrodzenia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Na podstawie protokołu konieczności dodatkowo należy wykonać: 
1. Wykonanie iniekcji polegającej na wywierceniu otworów w zawilgoconym murze jednorzędowo i dwurzędowo w
zależności od grubości muru, wpuszczeniu w otwory kremu iniekcyjnego.
2. Wykonanie tynków renowacyjnych polegających na skuciu starego tynku na wysokości ustalonej z Inspektorem,
wykonaniu tynku renowacyjnego zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 53769,45

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00325067/01
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