
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy budynku Muzeum Etnograficznego 
przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277492

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 46

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-066

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@etnomuzeum.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.etnomuzeum.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e8c2f8-d8a1-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017900/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-13 15:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098405/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie
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3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy budynku Muzeum Etnograficznego 
przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót
budowlanych związanych z rozbudową i nadbudową o szyb windowy „Dom Esterki” budynku
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

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): Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760017268

4.3.3.) Ulica: Jurka Bitschana 6

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-410

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 432960,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00147358/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
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5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

opóźnienie w wydaniu pozwolenia archeologicznego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin wykonania całego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakończenia prowadzenia
całości prac składających się na przedmiot Umowy): w ciągu 126 dni (kalendarzowych) od daty
zawarcia umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Biorąc pod uwagę uwagę fakt:
- ujawnienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, tj. stan faktyczny posadowienia budynku odbiegał od archiwalnej dokumentacji,
czego nie można było potwierdzić na etapie projektowym ze względu na ograniczenia
konserwatorskie dotyczące prowadzenia robót ziemnych; które to okoliczności zostały
szczegółowo opisane w protokole konieczności z dnia 10 listopada 2021,
- okoliczności, opisane w tiret pierwszym, spowodowały konieczność zmiany sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia, poprzez częściową rezygnację z prac oraz konieczność wykonania
prac nieobjętych pierwotnym zakresem przedmiotu zamówienia (robót dodatkowych),
- zmiana w zakresie przedmiotowym powoduje zmianę w wysokości kosztów ponoszonych przez
Wykonawcę, które nie były objęte pierwotnym ryzykiem ryczałtu, Strony Umowy zawarły Aneks
nr 2, zgodnie z: art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy pzp; par 8 ust. 3 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana nr 1: w wyniku wykonania prac dodatkowych zmiana wynagrodzenia (treść paragrafu nr
6 ust. 1 umowy) z 432960,00 na 538714,07 zł
zmiana nr 2: treść paragrafu nr 1 ust 1 umowy zmienia się następująco: Zamawiający zleca a
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie i
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nadbudowie o szyb windy budynku „Dom Esterki” Muzeum Etnograficznego im. Seweryna
Udzieli w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46 (zwanym dalej „Inwestycją”), zgodnie ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą, specyfikacją warunków zamówienia oraz protokołem konieczności z
dnia 10 listopada 2021 r oraz wynikającymi z niego nadzorem autorskim, ustaleniami Stron i
kosztorysem zmiennym Wykonawcy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 105754,07

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 538714,07 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

w pkt "Termin wykonania umowy" wskazano termin zakończenia robót, termin ten nie
uwzględnia procedury odbioru robót.
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