
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEROSZEWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855156

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ostrowska 65

1.4.2.) Miejscowość: Sieroszewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-405

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627396076

1.4.8.) Numer faksu: 627396456

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sieroszewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieroszewice.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: 2022/BZP 00014527/01

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:
7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. Zamawiający w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy zaliczkę w
wysokości 5% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2.
2. W przypadku, gdy uiszczona zaliczka o której mowa w ust. 1 będzie w wysokości niższej niż
wymagany wkład własny Zamawiającego wynikający z założeń Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający uiści dodatkową kwotę zaliczki o wartości
stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a zaliczką o której mowa w ust.
1.
3. Kwota zaliczki zostanie wypłacona nie później niż do dnia zakończenia robót określonych w
przedmiotowej umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie 14 dni od dnia
wskazania przez Zamawiającego jej wysokości w formie pisemnej. 
5. Zamawiający dokona płatności faktury zaliczkowej, o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie 14
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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