
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymi-Ośrodek w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołymin-Ośrodek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378090

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szosa Ciechanowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Gołymin-Ośrodek

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-420

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 23 671 60 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golymin-osrodek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.golymin-osrodek.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 00039889/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 13:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036138/01

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 (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą: 
Część 3 – Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg
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gminnych.
Wykonanie robót polegających na profilowaniu i równaniu równiarką dróg gminnych o
nawierzchni gruntowej i żwirowej, wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi z
nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, zagłębień i
kolein. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy właściwej
wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni wyrównanej drogi.
Nawierzchnia drogi powinna być tak zagęszczona aby pojazdy poruszające się po niej nie
pozostawiały większych śladów.
Zamawiający przewiduje łącznie około 200 roboczo–godzin.

Po zmianie: 
Część 4 - Świadczenie usług koparko-ładowarką.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką o mocy minimalnej
90KM. Prace polegały będą na naprawie dróg gruntowych na terenie Gminy, wykonywaniu prac
ziemnych i melioracyjnych itp...
Zamawiający przewiduje łącznie około 300 roboczo–godzin.
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