Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13

Znak sprawy:RGKiM.271.10.2020.ACH

Puck, dnia 28.12.2020 r.

WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:”Rozbudowa i przebudowa portu
w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych
i żeglarskich” (ETAP I) - RGKiM.271.10.2020.ACH (ID: 398993).

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść ogłoszenia i treść SIWZ:
1. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:
19.01.2021 r. na godz. 10:30
Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:
19.01.2021 r. na godz. 11:00
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
2. Ponadto zmianie ulega treść SIWZ:
a) w rozdz. VI Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt. 2.2. otrzymuje brzmienie:
2.2.2. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania
Zamówienia: Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej
bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub

uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz następujące doświadczenie:
w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –
pełnił funkcję kierownika budowy, na co najmniej 1 (jednym)
przedsięwzięciu budowlanym (projekcie) w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r.
101 poz. 645), o wartości projektu nie mniejszej niż 15 000 000
złotych netto

b) w rozdz. XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i ust. 2 otrzymują
brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/puck, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia
19.01.2021 roku, godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego,
ul. 1-go Maja 13 84-100 Puck, pokój nr 115.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.
W dniu 28.12.2020 r. zostało przesłane do publikacji w Suplemencie Dziennika UE
niniejsze ogłoszenie dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało
również zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego, stronie internetowej
Zamawiającego bip.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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