
Ogłoszenie nr 540171738-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569389-N-2020

Data: 20/08/2020

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

Adres profilu nabywcy: 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: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-09-11, godzina: 09:30.

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-16, godzina: 09:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna pok. 39

w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala

konferencyjna pok. 39 w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: 1.3.2 dysponuje osobami: A) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą

wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub
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w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub

inspektora nadzoru na dwóch budowach hydrotechnicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej 5 000 000 (pięć

milionów złotych) PLN brutto

W ogłoszeniu powinno być: 1.3.2 dysponuje osobami: A) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,

posiadającą wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na dwóch budowach hydrotechnicznych o wartości każdej z nich

nie mniejszej 5 000 000 (pięć milionów złotych) PLN brutto
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