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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 6122122-N-2019  

Data: 18/10/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 

01581798500143, ul. Marynarki Polskiej   148, 80-865  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo 

Polska, tel. +48587512500, e-mail iwona.suchecka@nfz-gdansk.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.nfz-gdansk.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: I  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Tak Adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki 

Polskiej 148  

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: 80-865 

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwie) usługi instalacji stałego 

urządzenia gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych (słownie: dwieście 

tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez usługę instalacji stałego urządzenia gaśniczego 

należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej 

umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług o wartości mniejszej niż wymagana w 

celu spełnienia powyższego warunku; ii. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która 

posiada aktualne uprawnienia producentów urządzeń, aktualne uprawnienia do obsługi F-

Gazów oraz potwierdzone certyfikatem kwalifikacje dla projektantów, instalatorów i 

konserwatorów stałych urządzeń gazowych (CNBOP). Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje 

dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca wykaże, że wykonał, nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwie) usługi instalacji 

stałego urządzenia gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych (słownie: 

dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez usługę instalacji stałego urządzenia 



gaśniczego należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy na 

podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług o wartości mniejszej niż 

wymagana w celu spełnienia powyższego warunku; ii. Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobą, która posiada aktualne uprawnienia producentów urządzeń, aktualne uprawnienia do 

obsługi F-Gazów oraz potwierdzone certyfikatem kwalifikacje dla projektantów, instalatorów 

i konserwatorów stałych urządzeń gazowych (CNBOP). Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:  
 


