
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie usługi przewozowej polegającej na zorganizowanym dowozie dzieci z przedszkoli oraz uczniów ze szkół

podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wieliczka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Solne Miasto Sp. zo.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120998511

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki, 15

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@solnemiasto.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: solnemiasto.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402028/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-20 12:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00401808/01

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

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 może zlecić Wykonawcy dodatkowe usługi z zakresu dowozu dzieci i uczniów w przypadku wystąpienia
nowych jednostek o realizację zadań sportowych na basenie w Wieliczce. Zamawiający w takim przypadku może zwiększyć
zakres usługi o 20%..
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