
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ułańska

1.4.2.) Miejscowość: Miedźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00415900/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 10a do niniejszej SWZ (dot. części nr 1
zamówienia), dodatek nr 10b do niniejszej SWZ (dot. części nr 2 zamówienia) oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz
art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 10a do niniejszej SWZ (dot. części nr 1
zamówienia), dodatek nr 10b do niniejszej SWZ (dot. części nr 2 zamówienia) oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz
art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno
	1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Ułańska
	1.4.2.) Miejscowość: Miedźno
	1.4.3.) Kod pocztowy: 42-120
	1.4.4.) Województwo: śląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00415900/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



