1z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c2150a36-7c0e-4847-b826-247...

Ogłoszenie nr 540068355-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531016-N-2019
Data: 28/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowy numer identyfikacyjny
87112129000000, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. +48566218281, e-mail zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl, faks +48566218455.
Adres strony internetowej (url): umwkp.rbip.mojregion.info/

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) zrealizował w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 (dwie) usługi
opracowania i publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w prasie w formie wkładki, o
wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów (dokumentów)
określających i potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie.
W przypadku doświadczenia wykazywanego w konsorcjum należy podać zakres zadań
wykonywanych przez podmiot ubiegający się o niniejsze zamówienie. Jeżeli Wykonawca
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wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując
średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) prasa regionalna, w której zostanie
zamieszczona wkładka informacyjno – promocyjna, była o minimalnym średnim
rozpowszechnianiu płatnym razem na terenie województwa kujawsko-pomorskim w II
półroczu 2018 roku, wynoszącym co najmniej 100 tys. egzemplarzy, potwierdzone przez
Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O
udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że: 1) zrealizował w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co
najmniej 2 (dwie) usługi opracowania i publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w
prasie w formie wkładki, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda wraz z
załączeniem dowodów (dokumentów) określających i potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywanie należycie. W przypadku doświadczenia wykazywanego w
konsorcjum należy podać zakres zadań wykonywanych przez podmiot ubiegający się o
niniejsze zamówienie. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych
Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez
NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) prasa regionalna, w której zostanie zamieszczona wkładka informacyjno – promocyjna,
była o nakładzie w wydaniu piątkowym lub sobotnim nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy
w styczniu 2019 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 2 USTAWY PZP 1.Informację o minimalnym średnim rozpowszechnianiu płatnym
razem na terenie województwa kujawsko-pomorskim w II półroczu 2018 roku, wynoszącym
co najmniej 100 tys. egzemplarzy, potwierdzone przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy.
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W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1.Informację o nakładzie w wydaniu
piątkowym lub sobotnim nie mniejszym niż 80 000 egzemplarzy w styczniu 2019 r. –
potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w
szczególności cenę ofertową, nakład w prasie, tytuł prasy, informację o formach
dodatkowej promocji Publikacji oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa; 2. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w
oryginale); 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.1
SIWZ; 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do
SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; 5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii; 6. Opracowaną
wstępną koncepcję strategiczną oraz wstępną koncepcję kreatywną, na podstawie których
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Zamawiający dokona oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, które zostaną
doszczegółowione na etapie realizacji zamówienia. (UWAGA: Wykonawca dołącza do
oferty obie koncepcje w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej
zapisane na płycie CD/DVD); 7. Informację o rozpowszechnianiu płatnym razem w
styczniu 2019 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, potwierdzone przez
Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6) 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
zawierający w szczególności cenę ofertową, nakład w prasie, tytuł prasy, informację o
formach dodatkowej promocji Publikacji oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa; 2.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być
złożone w oryginale); 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. V
pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ; 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. W przypadku
podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem kopii; 6. Opracowaną wstępną koncepcję strategiczną oraz
wstępną koncepcję kreatywną, na podstawie których Zamawiający dokona oceny w
pozacenowym kryterium oceny ofert, które zostaną doszczegółowione na etapie
realizacji zamówienia. (UWAGA: Wykonawca dołącza do oferty obie koncepcje w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej zapisane na płycie CD/DVD); 7.
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Informację w formie oświadczenia Wykonawcy o nakładzie prasy w styczniu 2019 r.
(za okres 1 – 31 stycznia 2019 r.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-04-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-12, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia: Tak Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 paragraf 4 projektu
umowy w następujący sposób: 1) ……………………………………. zł brutto
(słownie: ……………………………… zł brutto), w formie zaliczki co stanowi
równowartość 20% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 płatne w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy, 2) ……………………………………………………….. zł
brutto (…………………………….. 00/100 zł brutto), co stanowi równowartość 80%
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, płatne po wykonaniu przedmiotu umowy
określonego w §1 pkt 2 – 3 i dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT
wraz z załącznikami, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 – 3 projektu umowy,
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