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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514872-N-2017

Data: 24/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111, ul. ul.

Chrzanowskiego  10, 81338   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail

zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.umgdy.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-06-05, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-06-08, godzina: 09:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c) zdolności

technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) W okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - 1 (jedną) usługę w zakresie wyznaczania

obszarów zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem jednowymiarowego lub

dwuwymiarowego modelu hydraulicznego, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto; lub - 1 (jedną) usługę polegającą na sporządzaniu

metodyki (lub aktualizacji metodyki) opracowania MZP od strony morza, opracowaną zgodnie z

Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka

powodziowego i zarządzania nim, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt

tysięcy złotych 00/100) brutto; B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej

wymienione osoby: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika projektu,

posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub

gospodarki wodnej lub geografii i co najmniej 4 (cztery) lata doświadczenia zawodowego, w tym

doświadczenie w zarządzaniu 1 (jednym) projektem polegającym na opracowaniu metodyki (lub

aktualizacji metodyki) map zagrożenia powodziowego lub zarządzaniu 1 (jednym) projektem

polegającym na wyznaczaniu obszarów zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem modeli

hydraulicznych, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

00/100) brutto każdy; 2 (dwie) osoby, które będą pełniły funkcje Specjalistów ds. modelowania,

posiadające wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub

gospodarki wodnej lub geografii i co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego, w tym

doświadczenie w realizacji 1 (jednego) projektu polegającego na modelowaniu hydraulicznym

cieków naturalnych lub akwenów morskich lub ujściowych odcinków rzek będących pod

wpływem morza; 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. GIS, posiadającą

wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub geoinformacji lub

geoinformatyki lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej i co najmniej 2 (dwa) lata

doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w wykonaniu 1 (jednego) opracowania,

którego przedmiotem było projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych

lub wykonanie analiz przestrzennych lub opracowanie i redakcja kartograficzna map cyfrowych;

1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Konsultanta ds. wyceny strat i ochrony środowiska,

posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub
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gospodarki wodnej lub gospodarki przestrzennej lub ekonomii i co najmniej 2 (dwa) lata

doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w wykonaniu 1 (jednej) analizy ryzyka

powodziowego i szacowania strat w majątku i środowisku. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o

którym mowa w pkt. V.1.2).c)B) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: a) wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunku, o którym mowa w

punkcie V.1.2).c)B).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: V.1. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c)

zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) W

okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - 1 (jedną) usługę w zakresie

wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem jednowymiarowego lub

dwuwymiarowego modelu hydraulicznego, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto; lub - 1 (jedną) usługę polegającą na sporządzaniu

metodyki (lub aktualizacji metodyki) opracowania MZP od strony morza, opracowaną zgodnie

z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka

powodziowego i zarządzania nim, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt

tysięcy złotych 00/100) brutto; B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej

wymienione osoby: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika projektu,

posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub

gospodarki wodnej lub geografii lub oceanografii i co najmniej 4 (cztery) lata doświadczenia

zawodowego, w tym doświadczenie w zarządzaniu 1 (jednym) projektem polegającym na

opracowaniu metodyki (lub aktualizacji metodyki) map zagrożenia powodziowego lub

zarządzaniu 1 (jednym) projektem polegającym na wyznaczaniu obszarów zagrożenia

powodziowego z wykorzystaniem modeli hydraulicznych, o wartości nie mniejszej niż 50 000

zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każdy; 2 (dwie) osoby, które będą

pełniły funkcje Specjalistów ds. modelowania, posiadające wykształcenie wyższe z zakresu

inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub geografii i co

najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji 1

(jednego) projektu polegającego na modelowaniu hydraulicznym cieków naturalnych lub
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akwenów morskich lub ujściowych odcinków rzek będących pod wpływem morza; 1 (jedną)

osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. GIS, posiadającą wykształcenie wyższe z

zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub geoinformacji lub geoinformatyki lub

ochrony środowiska lub gospodarki wodnej i co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia

zawodowego, w tym doświadczenie w wykonaniu 1 (jednego) opracowania, którego

przedmiotem było projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych lub

wykonanie analiz przestrzennych lub opracowanie i redakcja kartograficzna map cyfrowych;

1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Konsultanta ds. wyceny strat i ochrony

środowiska, posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony

środowiska lub gospodarki wodnej lub gospodarki przestrzennej lub ekonomii i co najmniej

2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w wykonaniu 1 (jednej)

analizy ryzyka powodziowego i szacowania strat w majątku i środowisku. Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. V.1.2).c)B) SIWZ zostanie spełniony

wyłącznie jeżeli: a) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne

spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c)B).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; b) wykazu osób, skierowanych przez
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wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń

lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; b) wykazu osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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