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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177269-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2019/S 075-177269

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: Anna Roessler
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 infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej
Numer referencyjny: ZP/1/2017

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 przebudowa kolidujących sieci elektrycznych, budowa nowych instalacji
zewnętrznych elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Multimedia,
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange, budowa instalacji teletechnicznej
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wewnątrzosiedlowej dla budowy budynków wielorodzinnych nr 4 i 5 zlokalizowanych w Żorach, przy al.
Zjednoczonej Europy.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/05/2018

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 074-141384

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP/1/2017

Nazwa:
Budowa infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/04/2017

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
F.H.U „Naltel-Com” Jolanta Nalepa Jastrzębie-Zdrój Polska
PL227
ul. prof. R. Ranoszka 87 A
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 183 848.55 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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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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. 2 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:
11/04/2019

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

VII.1.1) Główny kod CPV
45000000

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
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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 przebudowa kolidujących sieci elektrycznych, budowa nowych instalacji
zewnętrznych elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej multimedia,
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange, budowa instalacji teletechnicznej
wewnątrzosiedlowej dla budowy budynków wielorodzinnych nr 4 i 5 zlokalizowanych w Żorach, przy al.
Zjednoczonej Europy. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 3091/186, 3093/186, 3095/186 (powstałych
z podziału działek nr 3079/186 oraz 3083/183 decyzją Prezydenta Miasta Żory GKK-RGK.6831.76.2016.EM
z dnia 30.6.2016) i na działkach 3077/186, 3078/186, 3082/183, 2573/187. Przedmiot zamówienia stanowi
infrastrukturę elektryczną i teletechniczną dla budowanych budynków 4 i 5.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/11/2019

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 215 807.19 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
F.H.U „Naltel-Com” Jolanta Nalepa
ul.prof. R.Ranoszka 87 A
Jastrzębie Zdrój
44-330
Polska
Kod NUTS: PL227
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 - wydłużenie terminu realizacji do 30.11.2019 r. Zmianie
uległ również zakres zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy – zwiększenie zakresu umowy o wykonanie
zbiorczego przyłącza teletechnicznego do każdego budynków, co pozwoli na uniknięcie rozkopywania terenu
zielonego i chodników oraz wykonywanie odrębnych przebić w ścianach żelbetowych przez poszczególnych
operatorów sieci teletechnicznych.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub
powielania związanych z nią kosztów:
Ze względu na znaczne zainteresowanie świadczeniem usług przez firmy telekomunikacyjne na terenie
nowo budowanego Zespołu Budynków, Zamawiający postanowił wykonać zbiorcze przyłącze teletechniczne
do każdego z budynków we własnym zakresie, natomiast kosztami ich wybudowania obciążyć operatorów
chcących je użytkować. Pozwoli to uniknąć rozkopywania terenu zielonego i chodników oraz wykonywania
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odrębnych przebić w ścianach żelbetowych przez kolejnych operatorów. Powyższe nie wpłynie na wzrost
kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. Całość kosztów zadania będzie przeniesiona na poszczególnych
dostawców usług telekomunikacyjnych.

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: 187 798.55 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 215 807.19 PLN


