Ogłoszenie nr 500056563-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.
Lublin: Zamówienie uzupełniające do zadania pn Zaprojektowanie i wykonanie remontu
kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
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: 24673-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 90762-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowy numer
identyfikacyjny 43068905200000, ul. ul. Narutowicza 73, 20019 Lublin, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 815 354 606, e-mail zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (url): www.lubelska.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie uzupełniające do zadania pn Zaprojektowanie i wykonanie remontu
kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
83/71/17/SZP/B
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. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem
robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWIORB) oraz we wzorze aneksu do umowy stanowiące załączniki do niniejszej
Informacji. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie
Wykonawca. 2. Zakres wnioskowanego zamówienia obejmuje zorganizowanie i
przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń
oraz zagospodarowania terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w tym: kontynuacja remontu budynku garażowego, - kontynuacja remontu budynku biurowego, kontynuacja wymiany ogrodzenia, - kontynuacja utwardzenia ciągów pieszych i jezdnych.
II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45233250-6,

45310000-3,
45331000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu zadania – do dnia 15.12.2017 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: NAZWA: Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Zaprojektowanie i
1
wykonanie remontu kompleksowego Komisariatu Policji w Bełżycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
06/11/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „REMIX” Piotr Zając 20-583 ,
biuro@remixlublin.pl, ul. Jaspisowa 18/21, 20-583, Lublin, kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
350000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/11/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy
przejściowe) ustawy w z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020). Zakres
wnioskowanego zamówienia obejmuje kontynuację robót dotyczących remontu pomieszczeń
oraz zagospodarowania terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w tym: kontynuacja remontu budynku garażowego, - kontynuacja remontu budynku biurowego, kontynuacja wymiany ogrodzenia, - kontynuacja utwardzenia ciągów pieszych i jezdnych.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na postawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b (przepisy przejściowe) ustawy w z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U z 2016 r. poz. 1020) dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
zawartych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy w
przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Aneks sporządzono w związku z koniecznością zmiany umowy nr 09/2016/R/IR z dnia
11.04.2016 r. zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr
0 poz. 1020) spowodowanej koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego
dotychczasowemu Wykonawcy zadania - Piotrowi Zającowi prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „REMIX” Piotr Zając, ul.
Jaspisowa 18/21, 20-583 Lublin. W związku z powyższym na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2
lit. b) w/w Ustawy Strony postanawiają dokonać następujących zmian umowy nr
09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016 r.: § 1 Zmienić treść § 2 ust. 2 umowy Nr 09/2016/R/IR z
dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie lit. c) o następującym brzmieniu: c) „Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zamówienie uzupełniające”. § 2
Zmienić treść § 4 umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie lit. f) o
następującym brzmieniu: f) „do wykonania robót budowlanych uzupełniających w terminie
60 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu nr 2”. § 3 Zmienić treść § 17 ust. 1 łączącej
je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r., poprzez nadanie mu następującego
brzmienia: 1. „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi równowartość kwoty 550.500,00 złotych (słownie
złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100), w tym: a) 369.000,00 zł brutto za
wykonane i odebrane elementy robót lub części wykonanych i odebranych elementów robót
wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych i protokole
odbioru technicznego elementów robót, b) 30.750,00 zł brutto za wykonaną i odebraną
dokumentację projektową, o której mowa w § 5 ust.1 lit. a), płatne na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego oraz złożonego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/lub
zgłoszenia rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, o którym mowa w §
4 lit. a), c) 24.600,00 zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, o której
mowa w § 5 ust.1 lit. b) - e), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania),
d)6.150,00 zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, e)120 000,00 zł
brutto za wykonanie robót uzupełniających, o których mowa w § 4 lit. f)”. § 4 Zmienić treść §
20 łączącej je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016 r. poprzez dodanie ust. 2a o
następującym brzmieniu: 2a. „W przypadku robót uzupełniających wykonanych na podstawie
aneksu nr 2 okresy rękojmi oraz gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2 biegną od chwili
podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”. § 5 Zmienić treść § 21
łączącej je umowy Nr 09/2016/R/IR z dnia 11.04.2016r. poprzez dodanie ust. 1a o
następującym brzmieniu: 1. „Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z §
17 ust.1 – tj. kwotę: 21.525 złotych (słownie zł.: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset
dwadzieścia pięć) w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 1a. Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie robót uzupełniających w wysokości
5% umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) określonego w § 17 ust.1lit. e) – tj.
kwotę: 6.000,00 złotych (słownie zł.: sześć tysięcy 00/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej”. 2. 30 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 i ust. 1a zostanie
zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 3. 70 %
wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 i ust. 1a zostanie zwolniona lub zwrócona
Wykonawcy w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w
przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia wad”.

