
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości
Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SMYKÓW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010719

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 91

1.4.2.) Miejscowość: Smyków

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-212

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: (41) 373-91-81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smykow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.smykow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-420f367a-6fbc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278628/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 14:10

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 00007657/02

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej: Nie
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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:
Zaprojektowanie i budowa budynku kontenerowego klubu dziecięcego w miejscowości
Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCHY+” 2021

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Etap - Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku kontenerowego Klubu dziecięcego w
miejscowości Królewiec, gmina Smyków”, z programu rządowego „MALUCH+” 2021.
a) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy poprzedzić uzyskaniem wszystkich
wymaganych do tego celu opinii, pozwoleń, uzgodnień i mapy do celów projektowych, Projekt
budowlany winien zawierać wszystkie części, tj. branże : instalacja elektryczna, instalacja wod.-
kan., klimatyzacyjna, wentylacyjna, C.O., armatura hydrauliczna, instalacja odgromowa. 
Budynek ma być kontenerowy, parterowy o powierzchni ok. 145m2 dla min. 20 dzieci od 1 roku
do 3 lat, dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych /w tym zakresie wyeliminować bariery
architektoniczne /, z toaletą dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zostanie
wybudowany nowy klub dziecięcy pod klucz wraz z klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem,
wyposażeniem toalet, podłogą z wykładziny atestowanej, posadowieniem i montażem na
miejscu przeznaczenia, podbudowy pod budynkiem, podłączenia kanalizacyjne, elektryczne,
wodociągowe, oknami PCV lub innymi, z wentylacją i klimatyzacją, 3 toaletami z prysznicem
wyposażonymi w biały montaż, jedna z toalet dostosowana o osób niepełnosprawnych, zlewy
techniczne w pomieszczeniach użytkowych. Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem,
dach, ściany i podłoga ocieplona – spełniająca aktualne wymogi. W budynku mają być 2 sale
dydaktyczne, do spania, szatnie dla dzieci, pom. biurowe i socjalne dla personelu oraz
techniczne (magazyn, gospodarcze itp. bez mebli, wyposażenia typu łóżka, krzesełka, kubeczki,
talerze). Budynek powinien dać się powiększyć o kolejny kontener/ rozbudować.

Budynek Klubu dziecięcego winien być zaprojektowany w sposób, który spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2017 r., poz. 2379 z
późn. zm.), w szczególności co do powierzchni /1 dziecko, pom. do spania, itp., sposobu
zabezpieczenia ppoż, liczby wyjść z budynku, dróg ewakuacyjnych, wys. pomieszczeń, instalacji
elektr., dostęp do węzła sanitarnego, pom. higieniczno-sanitarnych, a także spełniać wymagania
izolacyjności cieplnej wg zał. Nr 2 do rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019 w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z
2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). 

b) Dokumentacja projektowo -kosztorysowa obejmuje : 
• Przedmiar robót i kosztorys ofertowy robót budowlanych. 
• Projekt budowlano -wykonawczy. 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
• Decyzja Starosty Koneckiego o pozwoleniu na budowę /zgłoszenie/ .
II. Etap - wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych.
a) Wykonanie robót fundamentowych wg projektu budowlanego /wykonawczego konstrukcji /,
rurociągów niezbędnych sieci grawitacyjnych do budynku z terenu działki (podłączenie do studni
kanalizacyjnej, wodociągu, energii elektr., ew. do kotłowni Szkoły Podstawowej). 
b) Ustawienie kontenerów budynku, ich montaż, połączenie, uszczelnienie złączy, wykonanie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278628/01 z dnia 2021-11-22

2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



obróbek blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej, budowa wszystkich niezbędnych
przyłączy, 
Wyposażenie budynku w sprzęt, armaturę, oświetlenie, grzejniki itp. wg wymagań i zaleceń.
c) Ponadto zaprojektowany i wybudowany Klub ma posiadać plac zabaw z ogrodzeniem, z
dopuszczalną nawierzchnią, wiatą śmietnikową, instalacją fotowoltaiczną o mocy 7 kW (z
podłączeniem do sieci energet. z dokumentacją przyłączeniową i przeszkoleniem) . 
d) Budowa nawierzchni i podbudów dojazdu ( zjazdu, chodników, poboczy) .

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

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-04-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 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): BOX PLAY Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Zdwórz 10/2

4.3.3.) Ulica: Zdwórz 10/2

4.3.4.) Miejscowość: Łąck

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-520

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska
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4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 970000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00042896/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-10-25

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

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Mając na uwadze wniosek Wykonawcy z dnia 28.09.2021 z dowodami informującymi o kolizji
oraz wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania okoliczności oraz
uprawnieniu wynikającym z art. 455 ust. 1 pkt 4 - Prawo zamówień publicznych oraz rozdziału
XXIII SWZ ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1 lit. e) Strony postanawiają dokonać zmiany terminu
wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie do 15.12.2021 r

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminy wykonania przedmiotu zamówienia do 15.12.2021 r

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 970000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

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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