Ogłoszenie nr 500294597-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Pruszków: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie
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: 606304-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500254336-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 013267144,
ul. ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400,
e-mail zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.34.2018
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 jest przebudowa i remont pomieszczeń parteru budynku Poradni
Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Odwykowego na cele Domu Dziennego Pobytu
„SENIOR +”, w następującym zakresie: 1) zmiana części układu ścian działowych –
częściowe rozbiórki istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych oraz zamknięcie
kilku otworów drzwiowych, 2) generalny remont wszystkich pomieszczeń – wykonanie
gładzi gipsowych, wymiana posadzek, 3) montaż nowej stolarki drzwiowej, 4) montaż nowej
armatury łazienkowej, 5) montaż nowych punktów oświetleniowych, 6) dostarczenie i montaż
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, lekkiej, ażurowej konstrukcji stalowej na zewnątrz
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budynku. Szczegółowy zakres prac opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót oraz dokumentacja techniczna stanowiące załączniki do SIWZ. Zadanie jest
współfinansowane z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata
2015-2020 – Edycja 2018 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu
„Senior+”/Klubu „Senior+".
II.4) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
45430000-0,
45421100-5,
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 20.11.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych wewnętrznych, demontażu instalacji
wykonanych wg. istniejącej dokumentacji i wykonania ich wg. nowej aranżacji oraz korekta
przebiegu pochylni dla niepełnosprawnych.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny dokonania zmian w umowie zostały określone w protokole konieczności z dnia
23.10.2018r., tj. w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wystąpiła konieczność
wykonania robót budowlanych wewnętrznych(w pozycjach określonych w ww. protokole
konieczności) oraz otoczenia budynku.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Za wykonanie robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
15 165,90 zł brutto. W związku z robotami dodatkowymi zachodzi konieczność
wprowadzenia zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 07.12.2018 r.
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