
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Lipowa

1.4.2.) Miejscowość: Konopiska

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343282057

1.4.8.) Numer faksu: 343441935

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.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-ef217a6a-58bb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00270785/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-21 14:17

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: 2021/BZP 00306417/02

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:
Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach” który obejmuje:
1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem;
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3. Budowa kanału technologicznego;
4. Budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej;

4.2 Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi – ul. Szmaragdowej na działkach nr ewid. 1702/2, 2662, 2665/25,
2665/26, 2665/49, 2665/51, 2665/52, 2665/53, obręb 0005 Konopiska, ul. Szmaragdowa w Konopiskach. 

4.3 Przedmiotowa ulica podlegająca przebudowie jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym. Stanowi połączenie
komunikacyjne wewnątrz miejscowości Konopiska. Ulica Szmaragdowa służy do obsługi komunikacyjnej działek
przyległych. Wzdłuż ulicy nie występuje komunikacja zbiorowa. Ulica przebiega w terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Kilka posesji jest zabudowanych. Ruch pojazdów odpowiada przyjętej kategorii obciążenia
ruchem KR2. Ruch pieszych i rowerzystów odbywał się będzie projektowanym ciągiem pieszo – rowerowym. 

4.5 Ulica Szmaragdowa w Konopiskach jest droga gminna połączoną z drogą wojewódzką. W zakresie objętym
opracowaniem projektowane jest odwodnienie dla przedmiotowej drogi wraz z wykonaniem zabudowy niezbędnych
wpustów, studni, separatora oraz wylotu do istniejącego cieku wodnego. Z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej
istniejące rowy zostaną zasypane, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-02-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
16 miesiące

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): P.U.H. "BUD-MET" Jarosław Kałmuk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741006553

4.3.3.) Ulica: Słowackiego 30

4.3.4.) Miejscowość: Truskolasy

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-134

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3043508,31 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00070368/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
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art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Na podstawie protokołu konieczności z dnia 25.03.2022r. określającego konieczność wykonania robót dodatkowych których
zakresu Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia w związku z tym strony postanowiły zmienić
umowę. Podstawą zmiany ceny jest kosztorys dodatkowy, który opiewa na kwotę 62 848,70 zł brutto i został sporządzony w
oparciu o wskaźniki określone z kosztorysu dołączonego do oferty Wykonawcy. Poniższa zmiana umowy została
przewidziana w § 15 ust. 1, ust. 2 pkt 1) lit c) i ust. 4 umowy oraz została dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
pzp

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 3106357,01

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: Nie
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