
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa budynku garażowo-magazynowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zgoaquarium.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aa665af-792f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

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 00026825/01

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 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku garażowo-magazynowego

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na budowie budynku garażowo-
magazynkowego (kat. III) o pow. zabudowy – 111,69 m2, pow. użytkowej - 107,21 m2 i kubaturze – 594,41 m3 na działkach
o nr ewid. 175/1 i 176/1 w obrębie ewid. Nr 0030 Pukinin gmina Rawa Mazowiecka. na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
w Pukininie. Budynek będzie wykorzystywany, jako miejsce składowania sprzętu ogrodniczo-rolniczego i urządzeń
służących do pielęgnacji terenów zielonych wokół budynku administracyjno-biurowego.
2) Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót objętych zamówieniem określają projekt budowlany, szczegółowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar stanowiący załącznik do SWZ. Ponadto
roboty budowlane objęte umową mają być wykonane zgodnie z wydaną przez Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na
budowę Nr 461/2021 z dnia 26.10.2021 r., oraz przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz zasadami
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współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a oddany obiekty musi spełniać wszystkie warunki gwarantujące jego
użytkowanie zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji wiaty przedstawiając projekt
zamienny.
3) Całkowity opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ.

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-04-30

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): OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka
komanytowa

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DAN-BUD Damian Łuszczyk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7543064373

4.3.3.) Ulica: ul. Wygonowa 81/13

4.3.4.) Miejscowość: Opole

4.3.5.) Kod pocztowy: 45-402

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271823,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00078635/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-03-29

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Podjęto decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na zadanie „Budowa budynku
garażowo-magazynowego”. Zmiana umowy wynika z poniższych okoliczności. 11.03.2022 r. Wykonawca wystąpił do

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu wykonania zadania.
Analizując obecną sytuacją geopolityczną związaną z trwającą wojną na Ukrainie obserwujemy znaczny wzrost cen
materiałów budowlanych m.in. stali oraz przerwany ciąg dostaw wielu produktów. Jest to stan o powszechnym zasięgu
oddziaływania i jest następstwem okoliczności, których Zamawiający, Wykonawca działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć. Otwarcie ofert nastąpiło 04.02.2022 r. a więc przed wybuchem konfliktu na Ukrainie, kiedy ceny
materiałów były bardziej stabilne. Obecnie w gospodarce obserwujemy niestabilność i znaczny wzrost cen oraz braki wielu
materiałów, i opóźnienia w dostępności. Dlatego podjęto decyzję o zmianie terminów wykonania umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy z poziomu 271.823,85 zł brutto do poziomu 294.374,81 zł brutto czyli o 22.550,96
zł. Przesunięto termin realizacja zadania, który w umowie obejmował okres "od podpisania umowy czyli 29.03.2022 r. do
30.04.2022r." na termin "od podpisania umowy czyli 29.03.2022 r. do 30.06.2022r. "

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 22550,96

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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