
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń Szpitala na I piętrze budynku gospodarczego na potrzeby stołówki i
pomieszczenia opieki nocnej i świątecznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁAPACH

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.4.2.) Miejscowość: Łapy

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: (85) 814 24 38

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-901bfd71-907c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133274/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-02 09:15

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 00024405/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej: Nie
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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 pomieszczeń Szpitala na I piętrze budynku gospodarczego na potrzeby stołówki i
pomieszczenia opieki nocnej i świątecznej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie
pomieszczeń dawnej kuchni mlecznej na stołówkę oraz remont obecnego pomieszczenia
magazynowego na potrzeby pomieszczenia odpoczynku opieki nocnej i świątecznej wraz z
rozbudową istniejącej w sąsiednim pomieszczeniu łazienki i remontem korytarza budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (ul. J. Korczaka 23, 18-100
Łapy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z rysunkami i
dokumentacją fotograficzną, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość odbycia wizji lokalnej. Odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 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): KM BUDOWNICTWO M. MOKRZEWSKI T. KOZICZ SC, 18-100 ŁAPY, UL.
CYGAŃSKIEGO 14

4.3.4.) Miejscowość: Łapy
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4.3.5.) Kod pocztowy: 18-100

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190650,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00053386/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-27

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Opóźnienie w dostawie okna podawczego

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmianie ulega zapis § 2 ust. 1 umowy zawartej w dniu 26.04.2021 r., który otrzymuje brzmienie:
"Strony ustalają termin wykonania umowy do dnia 19.08.2021 r.". Zmiany dokonano zgodnie z §
16 ust. 1 lit. a) umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

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

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