
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz wiaty biesiadnej w miejscowości Zielęcice na działce nr 288/1, 288/2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: PARKOWA 12

1.4.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-318

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 0774046600

1.4.8.) Numer faksu: 0774046600

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.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-ba23f4f9-88cb-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148145/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-06 13:20

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 00050166/01

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

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:
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz wiaty biesiadnej w miejscowości Zielęcice na działce nr 288/1, 288/2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz wiaty biesiadnej w miejscowości Zielęcice na działce
nr 288/1, 288/2
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Projektowane boisko wielofunkcyjne zlokalizowane będzie w miejscu istniejącego terenu rekreacyjnego o nawierzchni
trawiastej które aktualnie służy jako boisko sportowe, plac gier zespołowych oraz innych imprez sportowych. Teren
kompleksu jest częściowo ogrodzony. Zespół szatniowy i sanitarny potrzebny w przypadku prowadzenia rozgrywek czy też
zajęć rekreacyjno-sportowych, znajduje się w Domu Ludowym zlokalizowanym bezpośrednio na terenie rekreacyjnym
projektowanego kompleksu boiska sportowego, wiaty rekreacyjnej i istniejącego zespołu siłowni zewnętrznych.

Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 7 do SWZ.
1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem
zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla
sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił 
w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Całość robót przewidywanych do wykonania będzie odbywała się w
obrębie istniejącego pasa drogowego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się
niezbędne do przygotowania oferty 
i podpisania umowy, przy czy Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji
zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

3.8.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-06-30

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): Playland Piotr Jarząbek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471653277

4.3.3.) Ulica: Platanowa 24

4.3.4.) Miejscowość: Brzeg

4.3.5.) Kod pocztowy: 49-304

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 998544,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00108646/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-04-28

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie przeprowadzonych prac i analiz kosztorysów sporządzonych na podstawie przedmiarów Zamawiającego,
wykonawca dokonał zmian szczegółowo ujętych w notatce służbowej z narady budowy z dnia 01.04.2022r

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Do § 4 pkt 1 zmniejsza się kwotę za wykonanie zadania z kwoty 998544,50 zł brutto do kwoty 997870,35 zł brutto

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 997870,35

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
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5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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