
Ogłoszenie nr 540199648-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589986-N-2020

Data: 29/09/2020

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 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: 2020-10-15, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

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

postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
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względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język

polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5

% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. II.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego – pok. 39, w dniu 13.10.2020 r., o godzinie 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5

% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. II.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego – pok. 39, w dniu 26.10.2020 r., o godzinie 10:00.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/16b7c5ea-ccbf-4b3a-8652-65c4...

2 z 2 13.10.2020, 11:54


