
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa trzech zbiorników podziemnych na olej napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz likwidacją jednego starego
zbiornika na terenie stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: +48 12 64 62 202

1.4.8.) Numer faksu: +48 12 64 62 350

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b05c4d9-f907-11ec-8000-d680d39e541a

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495909

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234958/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa trzech zbiorników podziemnych na olej napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz likwidacją jednego starego
zbiornika na terenie stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie (...)

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech zbiorników podziemnych na olej napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą
oraz likwidacją jednego starego zbiornika na terenie stacji paliw działającej na potrzeby MPO w Krakowie przy ul.
Nowohuckiej 1 oraz przebudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:
- projekt architektoniczno – budowlany,
- projekt techniczny,
- opinia geologiczna,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiary robót,
- opis przedmiotu zamówienia (informacje ogólne),
- pozwolenie na budowę
stanowiące zał. nr 1 do SWZ.

Okres gwarancji:
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia:
- system automatyki dystrybucji paliw - min. 36 miesięcy
- system kontrolo- pomiarowy zbiorników - min. 60 miesięcy
- wszelki pozostałe prace budowlane - min. 60 miesięcy
- wykonana instalacja paliwowa oraz gwarancja na zbiornik podziemny wraz z armaturą oprogramowania – minimum 120
miesięcy
(licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego).

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 
ul. Nowohucka 1, 
31–580 Kraków

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45223720-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-08-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SERWIS Kraków M. Kula i wspólnicy
Sp. j.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AZ-BUD Marcin

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364004740

4.3.3.) Ulica: ul. Ogłęczyzna 20a/13

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-589

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska
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4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2985210,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00324289/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może zrealizować przedmiotu Umowy w terminie z uwagi na konieczność
odbioru zrealizowanego przez Wykonawcę zakresu przez Urząd Dozoru Technicznego. Dokonanie czynności odbioru
zrealizowanego zakresu warunkuje realizację przez Wykonawcę dalszych prac zmierzających do zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Zamawiający nie przekazał Wykonawcy placu budowy przyległego do budynku funkcjonującej
Stacji Paliw, z którego to terenu będzie usuwany stary zbiornik na paliwa, co warunkuje zakończenie realizacji przedmiotu
Umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
1. § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie nie później niż do dnia 30. 12. 2022 r.”
2. Integralną częścią niniejszego aneksu stanowią: 
1) pisma Wykonawcy z dnia 04.11.2022 r. oraz 08.11.2022 r.
2) notatka z dnia 15.10.2022 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

1. Aneks wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
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