Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nadzór inwestorski nad inwestycją: budowa zespołu ulic wraz z siecią wodociągową,
kanalizacją sanitarną i siecią gazową w Swarzędzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Swarzędz
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258483
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 1
1.4.2.) Miejscowość: Swarzędz
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-020
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.4.7.) Numer telefonu: +48616512406
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
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: 2021/BZP 00122125/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane
Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr z dnia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane
Przed zmianą:
Po zmianie:
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. (w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego polegających na wykonaniu usług nadzoru inwestorskiego w tym usług nadzoru
w okresie rękojmi i gwarancji robót budowlanych. Warunki, na jakich będą udzielone ww.
zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego
postępowania, przez co w szczególności należy rozumieć warunki realizacji usług szczegółowo
opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający przeprowadzi stosowne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
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