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Ogłoszenie nr 500081219-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.
Augustów: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego na działce
nr 79/2 obręb 1 w Augustowie
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: 67442 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 73333 - 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 90537 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny
79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60, 16300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643
42 28, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2
obręb 1 w Augustowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy
cmentarza komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, budynkiem zaplecza
administracyjnego i technicznego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie, z wszystkimi

27.12.2017, 13:11

2z2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/1fd4371e-9731-4069-89a7-f9fa...

przyłączami i sieciami z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
I etap - 60 dni od zawarcia umowy. II etap - od 30.05.2017 r. do 16.10.2017 r.

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

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/10/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmienia się brzmienie § 2 ust 1 lit. b umowy, który p ozmianach brzmi: 5.2 Personel Wykonawcy:a)
Projektantem w branży architektonicznej, który będzie wykonywał projekt jest Adam Radomski b)
Projektantem w branży konstrukcyjno-budowlanej, który będzie wykonywał projekt jest Jarosław
Wywigacz c)Projektantem w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie wykonywał projekt jest Marian Malinowski d)
Projektantem w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji w zakresie instalacji urządzeń
cieplnych i wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który będzie wykonywał projekt
jest Tomasz Kozłowski, e) Projektantem w branży drogowej, który będzie wykonywał projekt jest
Marcin Sieńskowski
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana projektantów branżowych, w stosunku do zapisanych w § 5.1 umowy o usługi projektowe
nr 14/2017
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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