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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531869-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2018/S 233-531869

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kukuczka
Tel.:  +48 324356920
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budynku B5.
Numer referencyjny: ZP/4/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania dla budowy budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy al. Zjednoczonej
Europy. W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: Budowę
wewnętrznych instalacji, w tym: instalacje wody zimnej i ciepłej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej; centralnego
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ogrzewania. Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie części instalacji prowadzonych w płycie
fundamentowej i pod płytą fundamentową. Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie prób szczelności
instalacji wraz z przygotowaniem protokołów wykonanie badania jakości wody pod kątem bakteriologicznymi
fizyko-chemicznym. Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany,
decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/10/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 082-157841

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP/4/2017

Nazwa:
Budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budynku B5

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
25/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Hunger-Bud Sp. z o.o.
Katowice
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 347 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
— ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej,
— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV

www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
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45000000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania dla budowy budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy al. Zjednoczonej
Europy. W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: Budowę
wewnętrznych instalacji, w tym: instalacje wody zimnej i ciepłej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej; centralnego
ogrzewania. Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie części instalacji prowadzonych w płycie
fundamentowej i pod płytą fundamentową. Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie prób szczelności
instalacji wraz z przygotowaniem protokołów wykonanie badania jakości wody pod kątem bakteriologicznymi
fizyko-chemicznym, dostawa i montaż pomp dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpustu zintegrowanego
i koryta odwodnienia liniowego - Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt
budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót,przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/03/2019

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 571 055.91 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Hunger-Bud Sp. z o.o.
Katowice
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy - Zgodnie z protokołem konieczności - wydłużenie terminu
realizacji do 31.3.2019 r.
Zmianie ulega wartość umowna - zmiana warunków rynkowych oraz wzrost cen materiałów - skutkujące
wzrostem wynagrodzenia łącznie o 125 620,67 PLN netto.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
W toku realizacji umowy o roboty budowl. zawartej pomiędzy zamawiającym a podmiotem trzecim wystąpiły
okoliczności (za które odpowiedzialny był tylko podmiot trzeci) niezależne od zamawiającego i wykonawcy
realizującego przedmiot zamówienia objęty niniejszym zgłoszeniem tj. doszło do odstąpienia od umowy na



Dz.U./S S233
04/12/2018
531869-2018-PL

- - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji
w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

5 / 5

04/12/2018 S233
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji
w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

roboty budowl. Wobec zaistniałej sytuacji zamawiający wykonał inwentaryzację przerwanych robót, wstrzymując
pozostałe fronty robót, dokonał zabezpieczenia wykonanych robót i przeprowadził nowe postępowanie o
udzielenie zam. publicz. na dokończenie robót budowl. Okoliczności te zmusiły zamawiającego do zmiany
terminu wykonania umowy, oraz wobec ciągle zmieniających się warunków rynkowych w zakresie dostępności
cen i materiałów korekcie uległa wysokość wynagrodzenia wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia
objęty zgłoszeniem. W zw. z powyższym zamawiający potwierdzając spełnienie przesłanek ustawowych
przedłużył termin realizacji zamówienia i zaakceptował zmianę wynagrodzenia umownego.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 445 435.24 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 571 055.91 PLN


