
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowa budynku ACTP

AMW w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 261262537

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012605/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-03 10:34

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00010202/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOpis spełnienia warunku:Wykonawca
musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do
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Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisówOpis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejOpis
spełnienia warunku:Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 2.000.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej Opis spełnienia warunku:1. wykaz
usług (załącznik nr 16) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Za spełnienie
warunku zamawiający uzna co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia, która została wykonana z należytą starannością,
polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego, Inwestora Zastępczego dla 1 zadania z
zakresu budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18 000,00 m3 z
basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości min. 5m i kubaturze min. 600 m3, gdzie
wartość brutto robót wynosiła co najmniej 24 000 000 zł brutto. 2. wykaz osób, (załącznik nr 17)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;.Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę
osobami:1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w
specjalności architektonicznej. Osoba taka musi posiadać łącznie:  uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w odniesieniu do architektury obiektu lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji
kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru lub inspektora nadzoru autorskiego w specjalności
architektonicznej, przy budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18
000 m3, z basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości niecki min. 5m i kubaturze min.
600 m3 (załącznik nr 9) 2) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba taka musi posiadać łącznie: 
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowalnej (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora
nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych), w tym przy realizacji co najmniej jednego
zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie, polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze nie mniejszej niż 18 000 m3 z basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości
niecki min. 5m i kubaturze min. 600 m3 (załącznik nr 10)3) co najmniej jedną osobą, która
będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych. Osoba taka musi posiadać łącznie:
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru robót sanitarnych (w tym co
najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych); w tym
przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót
budowlanych polegającego na : • budowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim
zakresem budowę krytego basenu z minimum jednym obiegiem technologii uzdatniania wody
basenowej o wydajności filtra lub filtrów minimum 250 m3 /h • wykonaniu studni żelbetowej o
średnicy minimum 3m, o głębokości nie mniejszej niż 10 m. (załącznik nr 11)4) co najmniej
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych. Osoba taka
musi posiadać łącznie: uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co
najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych
polegającego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim
zakresem sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy
zainstalowanej co najmniej 800 kW, w obiekcie basenowym (załącznik nr 12) ;5) co najmniej
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą
łącznie: uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru robót teletechnicznych (w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru branży teletechnicznej); w tym przy realizacji
co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych
polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci i
urządzenia RTV, nagłośnienia, CCTV, LAN i TEL, SSWiN, KD, ESOK, sygnalizacji pożaru w
obiekcie basenowym(załącznik nr 13) ;6) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
inspektora nadzoru w specjalności drogowej.Osoba taka musi posiadać łącznie:  uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika Robót branży drogowej lub Inspektora Nadzoru branży drogowej (w tym
co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych), w tym
przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót
budowlanych polegającego na budowie ulic, placów, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej
o powierzchni minimum 3 500,00 m2, obejmujące w swoim zakresie drogi p.poż. (załącznik nr
14) .7) osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru inwestorskiego
będącego odpowiedzialnym za koordynację powierzonych zadań – wskazaną spośród ww.
inspektorów nadzoru inwestorskiego.Osoba taka musi posiadać (poza ww. wymaganiami) co
najmniej 10-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Nadzoru
lub Kierownika Projektu na co najmniej jednej inwestycji z zakresu obiektu użyteczności
publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18 000 m3, z basenem nurkowym z ruchomym dnem o
głębokości min. 5m i kubaturze min. 600 m3 (załącznik nr 15)Przez minimalne doświadczenie
zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień
budowlanych.Wskazane osoby muszą posiadać: aktualne zaświadczenie o przynależności do
IIB, aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, aktualne zaświadczenie
z badania lekarskiego, w tym badania wysokościowego do prac na wysokości powyżej
3m,ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia. Brak jakiegokolwiek z ww. zaświadczeń
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dyskwalifikuje osobę z pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

Po zmianie: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOpis spełnienia warunku:Wykonawca
musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisówOpis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejOpis
spełnienia warunku:Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 2.000.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej Opis spełnienia warunku:1. wykaz
usług (załącznik nr 16) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Za spełnienie
warunku zamawiający uzna co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia, która została wykonana z należytą starannością,
polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego, Inwestora Zastępczego dla 1 zadania z
zakresu budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18 000,00 m3 z
basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości min. 5m i kubaturze min. 600 m3, gdzie
wartość brutto robót wynosiła co najmniej 24 000 000 zł brutto. 2. wykaz osób, (załącznik nr 17)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;.Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę
osobami:1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w
specjalności architektonicznej. Osoba taka musi posiadać łącznie:  uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w odniesieniu do architektury obiektu lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji
kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru lub inspektora nadzoru autorskiego w specjalności
architektonicznej, przy budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18
000 m3, z basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości niecki min. 5m i kubaturze min.
600 m3 (załącznik nr 9) 2) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba taka musi posiadać łącznie: 
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowalnej (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora
nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych), w tym przy realizacji co najmniej jednego
zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z uzyskaniem
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pozwolenia na użytkowanie, polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze nie mniejszej niż 18 000 m3 z basenem nurkowym z ruchomym dnem o głębokości
niecki min. 5m i kubaturze min. 600 m3 (załącznik nr 10)3) co najmniej jedną osobą, która
będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych. Osoba taka musi posiadać łącznie:
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru robót sanitarnych (w tym co
najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych); w tym
przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót
budowlanych polegającego na : • budowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim
zakresem budowę krytego basenu z minimum jednym obiegiem technologii uzdatniania wody
basenowej o wydajności filtra lub filtrów minimum 250 m3 /h • wykonaniu studni żelbetowej o
średnicy minimum 3m, o głębokości nie mniejszej niż 10 m. (załącznik nr 11)4) co najmniej
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych. Osoba taka
musi posiadać łącznie: uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co
najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych
polegającego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim
zakresem sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy
zainstalowanej co najmniej 800 kW, (załącznik nr 12) ;5) co najmniej jedną osobą, która będzie
pełnić funkcję inspektora nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą łącznie: uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
budowy/robót/inspektora nadzoru robót teletechnicznych (w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru branży teletechnicznej); w tym przy realizacji
co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych
polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci i
urządzenia RTV, nagłośnienia, CCTV, LAN i TEL, SSWiN, KD, ESOK, sygnalizacji pożaru w
obiekcie basenowym(załącznik nr 13) ;6) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
inspektora nadzoru w specjalności drogowej.Osoba taka musi posiadać łącznie:  uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika Robót branży drogowej lub Inspektora Nadzoru branży drogowej (w tym
co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych), w tym
przy realizacji co najmniej jednego zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót
budowlanych polegającego na budowie ulic, placów, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej
o powierzchni minimum 3 500,00 m2, obejmujące w swoim zakresie drogi p.poż. (załącznik nr
14) .7) osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru inwestorskiego
będącego odpowiedzialnym za koordynację powierzonych zadań – wskazaną spośród ww.
inspektorów nadzoru inwestorskiego.Osoba taka musi posiadać (poza ww. wymaganiami) co
najmniej 10-letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Nadzoru
lub Kierownika Projektu na co najmniej jednej inwestycji z zakresu obiektu użyteczności
publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 18 000 m3, z basenem nurkowym z ruchomym dnem o
głębokości min. 5m i kubaturze min. 600 m3 (załącznik nr 15)Przez minimalne doświadczenie
zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012605/01 z dnia 2021-03-03

2021-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień
budowlanych.Wskazane osoby muszą posiadać: aktualne zaświadczenie o przynależności do
IIB, aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, aktualne zaświadczenie
z badania lekarskiego, w tym badania wysokościowego do prac na wysokości powyżej
3m,ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia. Brak jakiegokolwiek z ww. zaświadczeń
dyskwalifikuje osobę z pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-05 09:00

Po zmianie: 
2021-03-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-05 09:30

Po zmianie: 
2021-03-11 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-06

Po zmianie: 
2021-04-12
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