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Ogłoszenie nr 500263134-N-2018 z dnia 02-11-2018 r.
Myszków: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY WOD-KAN I BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWĄ
MIESZKAŃ SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 31151 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 61535 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul.
Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY WOD-KAN I BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWĄ
MIESZKAŃ SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2017.PZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w
specjalnościach: 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zwanej dalej w skrócie branżą
wod-kan 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zwanej dalej w skrócie branżą elektryczną; nad realizacją zadania
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inwestycyjnego pod nazwą: Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa, w
imieniu i na rzecz Gminy Myszków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
normami oraz polskim Prawem budowlanym,. 2. Nadzór inwestorski w branży wod-kan i w
branży elektrycznej dotyczy ww. zadania inwestycyjnego, określonego: projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy
przedstawiono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zakres robót
budowlanych, podlegających nadzorowi inwestorskiemu został określony w Dokumentacji do
wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta
Myszkowa, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Rodzaj zamówienia: usługa. 6. Kody CPV
dotyczące zamówienia: Główny kod: 71520000-9: usługi nadzoru budowlanego, Dodatkowe
kody: 71247000-1: nadzór nad robotami budowlanymi. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Zamawiający żąda
wskazania w ofercie osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, które będą
osobiście pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, w branży wod-kan i w branży
elektrycznej, oraz wykazania ich doświadczenia. 10. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania
ofert częściowych; 2) składania ofert wariantowych 11. Zamawiający nie przewiduje: 1)
zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej
niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
71247000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 07.04.2017r. do dnia zawarcia umowy do 30.08.2018 r. tj. do dnia planowanego terminu
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta
Myszkowa”, a po tym terminie do wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt 35 i § 2
ust. 6 niniejszej umowy

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY WOD-KAN I BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWĄ
MIESZKAŃ SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/04/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:
KABIS Sp. z o.o., , , biuro.kabis@gmail.com, ul. Bialska 16, 42-200, Częstochowa,
kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
17472.00 PLN.
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IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/08/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmiana terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy Zakres zmiany:
termin umowny wydłużony do 14.09.2018r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Realizacja usługi uzależniona była od realizacji robót budowlanych, nad którymi pełniony był
nadzór inwestorski. Ponieważ termin realizacji umowy o roboty budowlane został wydłużony
konieczne stało się wydłużenie również terminu sprawowania nadzoru nad tymi robotami.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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