
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, dz. o nr ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOBRZEGI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581761

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 4

1.4.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-114

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-bialobrzegi.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialobrzegi.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

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302912/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-11 14:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00302601/01

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:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, działki o numerze
ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”
w tym :
- roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi – 0,833 km,
- wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm – 2499,00 m2,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2499,00 m2,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm– 2499,00 m2,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 12 cm– 2499,00 m2,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia gr.12 cm– 2499,00 m2,

Po zmianie: 
Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, działki o numerze
ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”
w tym :
- roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi – 0,833 km,
- wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm – 2415,70 m2,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2415,70 m2,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm– 2415,70 m2,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 12 cm– 2415,70 m2,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia gr.12 cm– 2415,70 m2,

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00302912/01 z dnia 2022-08-11
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