
Ogłoszenie nr 560034523-N-2020 z dnia 26-02-2020 r. 
 

Opatówek: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów 
 

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: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś 
priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 616077-N-2019 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 5402332337-N-2019 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 510268811-N-2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 
14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail 
przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
Zp.In.271.27.2019 
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: 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, 
Godziesze Wielkie, Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów. W 
zakres zamówienia wchodzą poniższe roboty: • docieplenie stropodachu, • docieplenie ścian zewnętrznych, • 
stolarka okienna i drzwiowa • modernizacja systemu ogrzewania 
 
II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
45453000-7, 
45320000-6, 
45261210-9, 
45331100-7 
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny 
system zakupów: 
od 09/12/2019 do 31/01/2020 
 



 
SEKCJA III: PROCEDURA 
 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Trojanów 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/12/2019 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ 
RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: 
Zakład Remontowo-Budowlany MAXBUD Wojciech Przepiórka, maxbudkalisz@op.pl, Saczyn 40, 62-872, 
Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie 
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 97600.00 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
27/01/2020 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Wykonanie zamówień dodatkowych (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej) oraz robót 
dodatkowych (§ 7 ust. 5 umowy pierwotnej). Zakres robót szczegółowo został określony w protokole konieczności 
nr 1 zamówień dodatkowych, w protokole konieczności nr 1 robót dodatkowych. Wartość zmiany umowy nie 
przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze 
względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany były przewidziane w umowie pierwotnej określają one 
zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót. Zwiększono wartość umowy o 
7.548,92 zł. netto. Wartość umowy po zmianach wynosi 105.148,92 zł. netto. 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 
Zamówienie dodatkowe wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były ujęte w 
zestawieniu planowanych prac.(art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Wykonanie robót 
dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, zwiększono 
ich ilość w porównaniu z przedmiarem robót. Roboty dodatkowe nie wykraczają poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ i nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac będących podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego (§ 7 ust. 5 umowy pierwotnej). 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


