
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148510

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słupia 136

1.4.2.) Miejscowość: Słupia

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-128

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 468315591

1.4.8.) Numer faksu: 468315514

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.com.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 00117830/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-11 14:31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00117016/01

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:
4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą: 
Przygotowanie terenu pod budowę,Budowa obiektów inżynierii wodnej,Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla
instalacji do uzdatniania wody,Roboty instalacyjne elektryczne,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,Roboty
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Po zmianie: 
Instalacje wodne,Zbiorniki na wodę,Przygotowanie terenu pod budowę,Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,Roboty budowlane w zakresie budynków,Roboty w zakresie rurociągów
do przesyłu wody,Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,Roboty w zakresie uzdatniania wody,Roboty w zakresie
nawierzchni dróg,Budowa obiektów inżynierii wodnej,Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do
uzdatniania wody,Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze,Roboty instalacyjne elektryczne,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,Instalowanie urządzeń
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,Instalowanie centralnego ogrzewania,Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych,Tynkowanie,Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,Pokrywanie
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podłóg i ścian,Roboty malarskie i szklarskie,Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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