
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Przedsionek kultury- modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Kultury

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070615661

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 12

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 338125692

1.4.8.) Numer faksu: 338122388

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mdk@mdk.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7328270-f2d3-11ec-9a86-f6f4c648a056

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 00223426/01

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 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przedsionek kultury- modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej,
obejmujące w szczególności wykonanie:
1. Robót przygotowawczych i zabezpieczających;
2. Robót rozbiórkowych i demontażowych;
3. Wywozu i składowania odpadów (gruzu itp.) oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót;
4. Wykonanie nowej posadzki mikrocementowej wraz z cokołem. 
5. Prace malarskie: usunięcie starej farby ze ścian, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie.
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6. Zdemontowania i zamontowania nowej stolarki drzwiowej;
7. Wykonanie instalacji elektrycznej;
8. Zakup i montaż wyposażenia;

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 - Roboty szklarskie

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39300000-5 - Różny sprzęt

39100000-3 - Meble

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-07-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 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): Aspar Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472146682

4.3.3.) Ulica: Karpacka

4.3.4.) Miejscowość: Bielsko-Biała

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-300

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294339,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00277255/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-09-12

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
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5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego - aneks nr 1 do
umowy nr 17/07/2022.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe roboty elektryczne.

5.5.) Wartość zmiany umowy

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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