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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370827-2019:TEXT:EN:HTML

Poland-Warsaw: Printed books
2019/S 150-370827
Corrigendum
Notice for changes or additional information
Services
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 128-313427)
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority/entity
I.1)
Name and addresses
Państwowy Instytut Wydawniczy
ul. Foksal 17
Warszawa
02-372
Poland
Contact person: Agata Mularczyk
Telephone: +49 228260202
E-mail: a.mularczyk@piw.pl
NUTS code: PL911
Internet address(es):
Main address: www.piw.pl
Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Druk publikacji wydawanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy
Reference number: 1/2019

II.1.2)

Main CPV code
22110000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku publikacji książkowych wydawanych przez Państwowy instytut
Wydawniczy, w okresie 2 lat obowiązywania umowy ramowej, w szczególności w zakresie serii wydawniczych
opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Pzp, w celu
zawarcia umowy ramowej na druk publikacji wydawanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
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W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa na okres 2 lat
z Wykonawcami, na podstawie której będą zawierane umowy wykonawcze pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą wyłonionym w celu jej zawarcia na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp i zgodnie z
procedurą określoną w umowie ramowej, tj.
b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji usług lub nie wszystkie
warunki wyłonienia Wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej.
Section VI: Complementary information
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
01/08/2019
VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 128-313427

Section VII: Changes
VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortal w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-372), przy ul.
Foksal 17, POLSKA, w Sekretariacie PIW w dniu 7.8.2019 r. o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda:
— nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
— ceny ofertowe;
— oraz inne elementy: np. składowe kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i
warunki płatności zawarte w ofertach.
Read:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortal w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-372), przy ul.
Foksal 17, POLSKA, w Sekretariacie PIW w dniu 23.8.2019 r. o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda:
— nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
— ceny ofertowe,
— oraz inne elementy: np. składowe kryteriów oceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i
warunki płatności zawarte w ofertach.
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/08/2019
Local time: 10:00
Read:
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Date: 23/08/2019
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/08/2019
Local time: 12:30
Read:
Date: 23/08/2019
Local time: 12:30
VII.2)

Other additional information:
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