
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i

pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719441

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Beskidzka 30

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-611

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: mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkgal.edu.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079962/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-09 11:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00074336/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą: 
2.2. Poza podstawowym zakresem Umowy, tj. roboty budowlane związane z dobudową klatki schodowej oraz adaptacją
strychu, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót
określony w dokumentacji technicznej dla każdej z przewidzianej opcji - dostawa i montaż stolarki okiennej zewnętrznej,
wykonanie elewacji projektowanej dobudowy, wykonanie ścianek działowych na poddaszu (zamówienie opcjonalne 1),
roboty wykończeniowe, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z odbiorem UDT, roboty instalacyjne i sanitarne,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zamówienie opcjonalne 2)
2.3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi
oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. 
2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym zakresie.
2.5. Uruchomienie prawa opcji w zakresie zamówienia opcjonalnego 1, może nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2022 roku, a
w przedmiocie zamówienia opcjonalnego 2 w nowej perspektywie budżetowej w okresie od dnia 1.01.2023 roku do dnia
30.03.2023 roku, poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego. 
2.6. Termin wykonania zamówienia podstawowego do dnia 30.11.2022 roku od dnia podpisania umowy. 
2.7. Termin wykonania zakresu wynikającego z prawa opcji dla zamówienia opcjonalnego 1 będzie biegł od dnia
uruchomienia opcji do dnia 30.11.2022 roku, a dla zamówienia opcjonalnego 2 zostanie wyznaczony w oświadczeniu
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uruchamiającym opcję, przy czym termin ten będzie nie mniejszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
2.8. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

Po zmianie: 
2.2. Poza podstawowym zakresem Umowy, tj. roboty budowlane związane z dobudową klatki schodowej oraz adaptacją
strychu, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót
określony w dokumentacji technicznej dla każdej z przewidzianej opcji - dostawa i montaż stolarki okiennej zewnętrznej,
wykonanie elewacji projektowanej dobudowy, wykonanie ścianek działowych na poddaszu (zamówienie opcjonalne 1),
roboty wykończeniowe, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z odbiorem UDT, roboty instalacyjne i sanitarne,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zamówienie opcjonalne 2)
2.3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi
oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. 
2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym zakresie.
2.5. Uruchomienie prawa opcji w zakresie zamówienia opcjonalnego 1, może nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2022 roku, a
w przedmiocie zamówienia opcjonalnego 2 w nowej perspektywie budżetowej w okresie od dnia 1.01.2023 roku do dnia
31.03.2023 roku, poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego. 
2.6. Termin wykonania zamówienia podstawowego do dnia 30.11.2022 roku od dnia podpisania umowy. 
2.7. Termin wykonania zakresu wynikającego z prawa opcji dla zamówienia opcjonalnego 1 będzie biegł od dnia
uruchomienia opcji do dnia 30.11.2022 roku, a dla zamówienia opcjonalnego 2 zostanie wyznaczony w oświadczeniu
uruchamiającym opcję, przy czym termin ten będzie nie mniejszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
2.8. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
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