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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
Warszawa
00-548
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Budner
Tel.: +48 223750575
E-mail: zamowienia@ios.gov.pl
Faks: +48 223750501
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ios.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej
Numer referencyjny: PZ/17/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79342200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach
zadań przewidzianych w projekcie Klimada 2.0, tj. Baza wiedzy o zmianach klimatu
i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności
gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: InstytutOS
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-190649
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 246-564424
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/12/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość zamówienia
Zamiast:
Wartość bez VAT: 1 455 691.05 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT:
Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość zamówienia
Zamiast:
Wartość bez VAT: 1 455 691.05 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT:
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Data wskazana w pkt II.2.7) jest datą orientacyjną zależną od terminu podpisania umowy z wybranym
wykonawcą, wynikającą z okresu trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.
Powinno być:
1. Data wskazana w pkt II.2.7) jest datą orientacyjną zależną od terminu podpisania umowy z wybranym
wykonawcą, wynikającą z okresu trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
podpisania Umowy. Wartość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8
ustawy Pzp.
2. Wraz ofertą należy złożyć: 1) Formularz oferty – Zał. nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie JEDZ;
3) dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale X pkt 1-5 SIWZ;
4) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
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5) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium
ustanawia przynajmniej 1 Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
6) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352);
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynika przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art.
23 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej z postanowieniami §14 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. poz. 1126 zmienionego Rozporządzeniem
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1993) zwane dalej rozporządzeniem.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, których Zamawiający
zażąda na podstawie art.26 ustawy Pzp:1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w §5
pkt 1-6, 9; 2) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia – jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej RP lub jeżeli osoba której
dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty określone są w SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w
SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego:http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1067&id2=1021.
Powinno być:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8
ustawy Pzp.
2. Wraz ofertą należy złożyć: 1)Oświadczenie JEDZ
2)Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2.IDW, stanowiącej Tom I SIWZ, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
3)pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów
składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifi.podp.elektr.), o ile prawo to
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.6.4) IDW;
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4)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego )
względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 oraz z 2018 poz. 1000, 1544 i 1669), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
6)oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem
postanowień pkt. 16IDW
3. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej z postanowieniami §14 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. poz. 1126 zmienionego Rozporządzeniem
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1993) zwane dalej rozporządzeniem.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, których Zamawiający
zażąda na podstawie art.26 ustawy Pzp:1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w §5
pkt 1-6, 9; 2) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia – jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej RP lub jeżeli osoba której
dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty określone są w SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w
SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego:http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1067&id2=1021.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

