Ogłoszenie nr 2021/BZP 00121893/01 z dnia 2021-07-21

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego
2B na działce nr 886/2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Browarna 85
1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
1.4.8.) Numer faksu: 552340871
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.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-d9d86386-704a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121893/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-21 10:57

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 00008242/01
3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
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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 ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego
2B na działce nr 886/2
3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenie budynku
wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2, obręb
17 o długości 125,24m. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Rozebranie istniejącej części
ogrodzenia posesji; 2) Rozebranie i wykopanie z ziemi istniejących fundamentów; 3) Usunięcie
karp i pni po starych drzewach w linii budowanego ogrodzenia – nie obejmuje planowanych do
wycięcia drzew, które zostały już ścięte; 4) Wykonanie fundamentów pod projektowane
ogrodzenie z osadzeniem słupków pośrednich stalowych, wysokość słupka stalowego 1,92m; 5)
Wykonanie słupków betonowych według rysunków szczegółowych, wysokość słupa betonowego
S2=2,02m, S1=2,20m; 6) Wykonanie i zamocowanie czapek na wykonanych fundamentach,
szerokość czapki wieńczącej 0,35m; 7) Zamontowanie gotowych przęseł stalowych oraz bramy
wjazdowej i furtek wejściowych, pełne przęsła ogrodzeniowe będą posiadały wymiary
szer.250xwys.120 cm.
3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.9.) Dodatkowy kod CPV:
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ
4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-03-23
4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

126 dni
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): Machowski Radosław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARAD
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Tysiąclecia 6/43
4.3.3.) Ulica: ul. Tysiąclecia 6/43
4.3.4.) Miejscowość: Elbląg
4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300
4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
4.3.7.) Kraj: Polska
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4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236119,72 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00021737/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-12
5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują
zmiany ogólnego charakteru umowy. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 pkt. 3 Umowy Nr 2/2021/BD
z dnia 23.03.2021 r. Zamawiający za obopólną zgodą stron dopuścił możliwość wprowadzenia
robót dodatkowych i koniecznych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie
stało się niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie
można było wcześniej przewidzieć. Nastąpiła konieczność odbudowy obrzeży istniejącego
chodnika, który znajduje się poza obszarem projektowania, a w skutek budowy nowego
ogrodzenia, istniejący chodnik pozostał bez obrzeży (wcześniej nawiązywał do starego cokołu
ogrodzenia).
5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Po zapoznaniu się ze stanem ujawnionym po rozpoczęciu prac budowlanych stwierdzono
konieczność wykonania robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową: 1) odtworzenie
chodnika wzdłuż cokołu ogrodzenia, 2) wykonanie utwardzenia terenu wokół furtki.
5.5.) Wartość zmiany umowy
5.5.1.) Wartość zmiany: 4271,33
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: 2021/BZP 00099225/01
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