
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

„Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BAĆKOWICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409815

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 84

1.4.2.) Miejscowość: Baćkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-552

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_backowice@pro.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.backowice-gmina.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-b1ba780d-c788-11ec-aa46-6a814e8de928

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 00140378/01

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

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

„Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II"

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 trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w
Baćkowicach”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy realizacji.

ETAP I
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżni o nawierzchni syntetycznej, trybuny systemowe, piłkochwyty
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oraz przełożenie sieci wodociągowej.
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 100x64m. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.
Bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej o dł. 100m. Trybuny systemowe 2 rzędowe dł. 14m. Wzdłuż boków
boiska, od strony pólnocnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie sportowe o wys. 6m pełniące funkcję piłkochwytów.
Odcinek istniejącej sieci wodociągowej od stacji uzdatniania do studni głębinowej fi 100 PE, kolidujący z lokalizacją
projektowanego boiska należy przełożyć, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

ETAP II
Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w formie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m stanowiącej dojazd do boiska dla
karetek oraz chodniki dla pieszych i parking na 10 stanowisk dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2
stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.
Oświetlenie płyty boiska, ciągu pieszo -jezdnego i parkingu poza postępowaniem.

3.8.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 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): „CHOJNACCY” Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8943155140

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 54-212

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2973990,06 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00221497/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-12-28

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zważywszy, że:
(i) w trakcie wykonywania Boiska nastąpiły okoliczności, które powodują
konieczność zmiany umowy, tj. odmienne od zakładanych w dokumentacji
projektowej warunki gruntowe , wymagające zmiany rozwiązań technicznych
(względem pierwotnych),
(ii) wobec powyższego opracowano projekt zamienny w którym uwzględniono wykonanie drenażu, zmiany konstrukcji
budowy płyty boiska a także inne roboty wiążące które finalnie maja doprowadzić do osiągnięcia pierwotnie zakładanego
rezultatu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy (Boiska),

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
1. W § 1 ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się nową w brzmieniu;
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz
dokumentacją projektową zamienną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi w tym
zakresie żadnych zastrzeżeń uznając je za wystarczające do realizacji zamówienia.
2. W § 2 ust. 1 pkt 2 dotychczasową treść zastępuje się nową w brzmieniu;
Zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.09.2023 r
3. W § 10 ust. 1 dotychczasową treść zastępuje się nową w brzmieniu;
Cena ryczałtowa brutto wykonania Przedmiotu umowy wynosi: 3 500 000,00
złotych, w tym podatek VAT (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł 00/100).
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5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 526009,94

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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