
Ogłoszenie nr 560208220-N-2020 z dnia 22-10-2020 r.

Fałków: Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Czermnie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514978-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510056881-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260  Fałków, woj. świętokrzyskie,
państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, faks 447 873 535.
Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Czermnie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.4.2020.RPOWŚ

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku remizy OSP w Czermnie, poprzez: 1) Docieplenie ścian
zewnętrznych 2) Docieplenie posadzek oraz dachu 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) Modernizacja c.o. i c.w.u - montaż pomp ciepła, budowa
części instalacji, grzejników 5) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która zawiera projekty budowlane oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono w SIWZ w tym we wzorze umowy. Zakres
robót wskazany w przedmiarach należy traktować jedynie pomocniczo, jednak przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy
dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice
pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Do realizacji zamówienia należy używać
materiałów nowych, bez wad, wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważnych. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały
wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane
do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Fałków”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru zadania bez wad.(uwaga:
deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 31.08.2020r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione
czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

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

45300000-0,
45310000-3,
45320000-6,
09332000-5,
44622000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.08.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/b4d51962-6bf1-4120-b433-1c9...

2020-10-22, 12:08



SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/04/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wynonania zadania, tj do dnia 15.10.2020r
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wprowadzone zmiany są wynikiem panującej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, która wpłynęła negatywnie na harmonogram robót
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/b4d51962-6bf1-4120-b433-1c9...

2020-10-22, 12:08


