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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378258-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Goniądz: Planowanie środowiska naturalnego
2019/S 153-378258
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 110-269060)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec - Twierdza 8
Goniądz
19-110
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Powałko
Tel.: +48 857380620
E-mail: sekretariat@biebrza.org.pl
Faks: +48 857383021
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: ZP.26.11.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90712000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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06/08/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-269060

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.
Dla obu części zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,
b) posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 PLN.
W sytuacji gdy wykonawca złoży ofertę na część I i II zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 500 000 PLN i środki na rachunku lub zdolność kredytową na
kwotę co najmniej 200 000 PLN.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.
Dla obu części zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN;
b) posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 PLN.
W sytuacji gdy wykonawca złoży ofertę na część I i II zamówienia, będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości 1 500 000 PLN i środki na rachunku lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000 PLN.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przed
podpisaniem umowy.
Powinno być:
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przed
podpisaniem umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 07/10/2019
Powinno być:
Data: 20/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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