
Ogłoszenie nr 560171571-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Czernica: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul.
Wrocławskiej 19, działka nr 287/4 – Etap I”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519427-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510145003-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul.
ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czernica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19,
działka nr 287/4 – Etap I”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MTP.271.2.9.2020.EZ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.:
„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19,
działka nr 287/4 – Etap I”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie do obowiązujących
przepisów sanitariatów w poziomie parteru oraz 1-go piętra a także montaż platform dla osób
niepełnosprawnych, w szczególności: 1) ROBOTY ROZBIORKOWE: demontaż istniejących
ścianek działowych, drzwi, armatury sanitarnej i instalacji w potrzebnym zakresie, demontaż
istniejących posadzek w łazienkach w zakresie objętym opracowaniem, wymiana instalacji
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elektrycznej i sanitarnej (wg projektów branżowych), inne niezbędne do wykonania zadania
roboty rozbiórkowe. 2) ROBOTY MONTAŻOWE: montaż platform przyschodowych -
schodołazów wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z częścią rysunkową projektu,
tynkowanie, malowanie sufitów i ścian, wykładanie ścian płytkami (w łazienkach), wykonanie
nowych podłóg i wyłożenie płytkami podłogowymi, montaż stolarki i armatury sanitarnej,
montaż systemowych platform dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych,
wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wg projektów branżowych, inne niezbędne do
wykonania zadania roboty montażowe, pozostawienie zabezpieczonych odejść na instalacjach
wewnętrznych wykonywanych w Etapie I (instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. oraz
elektryczne) w kierunku instalacji w poziomie przyziemia przewidzianych do wykonania w
Etapie II. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji
projektowej: a) Projekt budowlany przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Piastów
Śląskich w Chrząstawie Wielkiej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie
sanitariatów i dostępności dla osób niepełnosprawnych; b) Projekt wykonawczy – Etap I
przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej w celu
dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie sanitariatów i dostępności dla osób
niepełnosprawnych; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Z zakresu robót
ujętych w projekcie budowlanym do realizacji w Etapie II przewidziano: 1) przebudowa
przyziemia z wykonaniem sanitariatów; 2) wydzielenie z kotłowni strefy wejściowej do łącznika
z planowaną rozbudową szkoły. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) zorganizowanie
na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 2)
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 3) wykonanie
dokumentacji powykonawczej projektu, 4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu
robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,
45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 28.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/08/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność wykonania robót dodatkowych, które stały się niezbędne do wykonania
zadania.Dostosowanie istniejącej instalacji c.o. do nowego podziału pomieszczeń sanitarnych;
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych;
Prace wykończeniowe w pomieszczeniu na poziomie piwnicy pod remontowanym sanitariacie.”
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności: między innymi po dokonaniu wyburzeń istniejących ścian
stwierdzono konieczność zmiany lokalizacji grzejników i usunięcia kolizji instalacji, brak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/7cd8f1bd-663d-4714-8b1e-33d...

2 z 3 2020-09-09, 13:33



opracowania wentylacji mechanicznej, konieczność zabudowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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