
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

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-ce386a01-27ff-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084521/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-14 11:21

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: 2021/BZP 00225619/01

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:
Remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w
Krakowie. 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00084521/01 z dnia 2022-03-14

2022-03-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt techniczny (konstrukcyjno – budowlany) zał. nr 1 a) do SWZ;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 1 b) do SWZ;
- przedmiar robót zał. nr 1 c) do SWZ;
- opis przedmiotu zamówienia (informacje uzupełniające) zał. nr 1 d) do SWZ.

3. Okres gwarancji:
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia – min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania
(bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

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

5. Zamawiający żąda odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art.
226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej, o której mowa powyżej.
Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w ww. wizji na adres e-mail: beata.wolnik@mpo.krakow.pl w terminie
nie później niż 48 godzin przed planowanych terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego. Z ramienia każdego
Wykonawcy w wizji mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby. Jeżeli ilość osób chcących odbyć wizję w pierwszym terminie
będzie przekraczać 8 osób Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na odbycie wizji lokalnej dla pozostałych osób
jednakże nie później niż 2 dni robocze od planowanego terminu pierwszej wizji lokalnej. 
Pierwsza wizja lokalna odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 11:00. Miejsce zbiórki – Portiernia MPO Sp. z o.o. przy ul.
Nowohuckiej 1. 
Wykonawcy będą mogli zapoznać się z miejscem na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja. 
Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania.
Zamawiający podczas wizji, o której mowa powyżej wyda osobom uczestniczącym w ww. wizji oświadczenie o odbyciu
obligatoryjnej wizji lokalnej które to oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.
Terminy zadawania pytań i udzielnych odpowiedzi reguluje art. 284 ustawy Pzp.

3.8.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
56 dni

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): STABO s.c Stanisław Jonik,
Bartłomiej Jonik, Małgorzata Łącka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 123057967

4.3.3.) Ulica: ul. Handlowców 2

4.3.4.) Miejscowość: Modlniczka

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-085

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1034430,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00042749/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
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5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-01-18

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 wskazanych w treści pisma z dnia 10.01.2022r. (duże trudności w łańcuchu dostaw oraz braki
personalne) spowodowane COVID-19) oraz przedłożonego pisma firmy BALEX METAL Sp. z o.o. ul. Wejherowska 12c, 84-
239 Bolszewo z dnia 04.01.2022r. (opóźnienie dostaw surowców z huty stali) nie może zrealizować przedmiotu Umowy w
terminie w niej przewidzianym.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy

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
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