
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000187346

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Września

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 61 4360 588

1.4.8.) Numer faksu: 61 4360 654

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspwrzesnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspwrzesnia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05eaca24-8236-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162782/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-27 14:09

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 00016422/01

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:
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych im.
Bohaterów Monte Cassino we Wrześni , na działce oznacz. nr geod.1271/3 położonej w m.
Września. Przedmiotowa modernizacja obejmuje kondygnacje: piwnica, parter i I piętro i ma na
celu odtworzenie walorów użytkowych budynku po zalaniu oraz poprawę warunków edukacji w
pozostałej części budynku tak aby po modernizacji całość budynku była spójna pod względem
standardu wykończenia funkcjonalności, kosztów eksploatacji. 
Zakres robót obejmuje :
a) roboty ogólnobudowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty
wykończeniowe i stolarka zewnętrzna – szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia-
załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia
b) roboty elektryczne – szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia- załączniku do
Specyfikacji Warunków Zamówienia
c) roboty sanitarne – szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia- załączniku do
Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-09-30

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): Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Wichrowa 4

4.3.3.) Ulica: Wichrowa 4

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-449
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4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1983295,05 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00054547/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-07-02

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, które nie są objęte
zamówieniem podstawowym, a wyszczególnione zostały w kosztorysie robót dodatkowych
(Podczas prac remontowych odkryto uszkodzone okablowanie instalacji słaboprądowych
monitoringu, alarmu, kontroli dostępu, sieci bezprzewodowej. Istniejące okablowanie nie nadaje
się do dalszego użytkowania.) zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Z uwagi na ww. przyczyny zmianie uległ zapis § 6 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania całego
przedmiotu umowy wynosi: 2.021.637,53 złotych brutto (słownie: dwa miliony dwadzieścia jeden
tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt trzy grosze).”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 38342,48

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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