
Ogłoszenie nr 540157614-N-2020 z dnia 21-08-2020 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 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.3.1 wykonał w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta 

tysięcy 00/100 złotych) każda, w tym jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

morskiej budowli hydrotechnicznej (budowli morskiej) o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 złotych), 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.3.1 wykonał w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było pełnienie 

funkcji Inżyniera Kontraktu o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta 

tysięcy 00/100 złotych) każda, w tym jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

morskiej budowli hydrotechnicznej (budowli morskiej) o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów 00/100 złotych), 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: b) wykaz 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, 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 

– którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 

W ogłoszeniu powinno być: b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 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, 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 – którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 

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: 2020-08-25, godzina: 09:45, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 09:45, 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i 

dokumenty: 1) wypełniony formularz Oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1-4 niniejszej 

SIWZ, 3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 4.1) SIWZ (jeżeli dotyczy). 4) 

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
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