Ogłoszenie nr 560165859-N-2020 z dnia 02-09-2020 r.
Rybno: Przebudowa ulic w miejscowości Rybno
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: 619315-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510276960-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rybno, Krajowy numer identyfikacyjny 75014846600000, ul. ul. Długa 20, 96514 Rybno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 611 438, e-mail sekretariat@gminarybno.com, faks
468 611 438.
Adres strony internetowej (url): www.gminarybno.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulic w miejscowości Rybno
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RGK.271.7.2019
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:
Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na Przebudowie ulic w miejscowości
Rybno. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę części drogi gminnej nr 380505W na odcinku od
ul. Wyszogrodzkiej do ul. Borowej oraz dróg wewnętrznych ul. Szkolna i ul. Osiedle XXX-lecia zlokalizowanych
pomiędzy drogami powiatowymi nr 3818W i 3819W, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy XXX-lecia i
budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedle XXX-lecia, ul. Borowej i ul. Szkolnej oraz wymianę istniejących
opraw oświetleniowych przy ul. Osiedle XXX-lecia w Rybnie.
II.4) Główny kod CPV: 45112730-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny
system zakupów:
Od 17-12-2019 do 31-07-2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

/

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W § 1 umowy dodaje się nowy ust 1A w brzmieniu: „§ 1 ust 1A Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty dodatkowe szczegółowo określone w Wykazie Robót dodatkowych stanowiących załącznik Nr 1
do Protokołu Konieczności z dnia 14.07.2020r., i kosztorysie robót dodatkowych stanowiących odpowiednio
Załącznik nr 1 i Nr 2 do niniejszego Aneksu.” W § 7 umowy dodaje się nowy ust 5 w brzmieniu: „§ 7 ust 5
Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zgodnych z Protokołem Konieczności i kosztorysem ofertowym
określa się na kwotę: 60 975,61 PLN plus należny podatek VAT w stawce obowiązującej 23% co stanowi brutto 75
000,00 PLN. Zmianie ulega zapis § 8, ust 1 który otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust 1 Strony postanawiają, że rozliczenie
za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie trzech faktur, to jest po wykonaniu odpowiednio 50% zakresu robót,
po wykonaniu całego zakresu rzeczowego wynikającego z Umowy przez Aneksowaniem, oraz za roboty dodatkowe,
po przedstawieniu protokołu częściowego odbioru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inspektorskiego, Zamawiającego i Kierownika Budowy. Zmianie ulega zapis § 2, ust 2 który otrzymuje brzmienie: „§
2, ust 2 Zamówienie publiczne należy wykonać w terminie do dnia 20.09.2020r. licząc od dnia przekazania placu
budowy do dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru.

/

