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Ogłoszenie nr 540151894-N-2020 z dnia 13-08-2020 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568760-N-2020
Data: 31/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul.
Chrzanowskiego 10, 81-338 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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:1.3.2. skieruje do realizacji
zamówienia publicznego niżej wymienione osoby: A. 1 (jedną) osobą (Inżynier Rezydent)
posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 6 lat doświadczenie w kierowaniu przez okres
min. 6 m-cy zespołem zarządzającym realizacją 1 (jednego) zakończonego kontraktu na roboty
budowlane realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne (np. warunki
kontraktowe VOB/B lub wzory JCT (Joint Contract Tribunal) i FMB (Federation of Masters
Builders (FMB) lub kontrakty NEC (New Engineering Contracts) lub wzory ICE (Institution of
Civil Engineers)) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.3.2. skieruje do
realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby: - 1 (jedną) osobę (Inżynier

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/fe3e96e6-f0ff-40d6-9569-59c0e58a9251

2020-08-13

Page 2 of 2

Rezydent) posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 6 lat doświadczenia w kierowaniu
zespołem zarządzającym realizacją kontraktów, w tym kierowanie przez okres min. 6 miesięcy
zespołem zarządzającym 1 (jednego) zakończonego kontraktu na roboty budowlane
realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne (np. warunki
kontraktowe VOB/B lub wzory JCT (Joint Contract Tribunal) i FMB (Federation of Masters
Builders (FMB) lub kontrakty NEC (New Engineering Contracts) lub wzory ICE (Institution of
Civil Engineers)) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-21, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-24, godzina: 09:45,
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