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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 000592868, ul. ul. Stary Rynek  1, 09-400  
Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 
3671598. 
Adres strony internetowej (url): www.plock.eu
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga: a) aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - co najmniej: 2 (dwie) pełne analizy przed-realizacyjne ( tj. obejmujące co najmniej analizę
techniczną, analizę organizacyjno-prawną, analizę ekonomiczno-finansową, analizę rodzajów 
ryzyka) i 2 (dwie) usługi doradcze mające na celu doprowadzenie do wyboru oraz pozyskania 
partnera prywatnego dla projektów Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. b) aby wykonawca 
skierował do realizacji zamówienia publicznego 2 osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, 
które w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywały usługi analityczne i doradcze przy projektach 
Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga: a) aby wykonawca wykonał w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - co najmniej: 2 (dwie) pełne analizy przed-realizacyjne ( tj. obejmujące co 
najmniej analizę techniczną, analizę organizacyjno-prawną, analizę ekonomiczno-finansową, 
analizę rodzajów ryzyka) i 2 (dwie) usługi doradcze mające na celu doprowadzenie do wyboru oraz 
pozyskania partnera prywatnego dla projektów Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. b) aby 
wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego 2 osoby odpowiedzialne za 
świadczenie usług, które w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywały (każda z tych osób) 
co najmniej jedną usługę analityczną i doradczą przy projektach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.


