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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

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Poniatowskiego 4A
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sikora
Tel.:  +48 598429829
E-mail: b.sikora@pomorskieparki.pl 
Faks:  +48 531041888
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pomorskieparki.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DLA DWÓCH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.8.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90712400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch
parków krajobrazowych
1) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (NPK)
2) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w skrócie (TPK)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 8 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1
ustawyPzp. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:b.sikora@pomorskieparki.pl
www.pomorskieparki.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002dfa8
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155028
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454770
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dotyczy: Sekcja III. 1. 3) pkt 3.2. UWAGA
— Pod pojęciem „formy ochrony przyrody” Z rozumie formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody dla których opracowuje się plany ochrony tj. park narodowy, park
krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody,
— Z akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z
dnia22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
(Dz.U. z 2016 r., poz. 65),
— W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca może wykazać te same osoby
w zakresie obu części pod warunkiem legitymowania się przez te osoby wymaganym dla danej funkcji
wykształceniem i doświadczeniem jw,
— W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający
weźmie pod uwagę ich łączną zdolność techniczną i zawodową.
Powinno być:
Dotyczy: Sekcja III. 1. 3) pkt 3.2. UWAGA
— Pod pojęciem „formy ochrony przyrody” Z rozumie formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody dla których opracowuje się plany ochrony tj. park narodowy, park
krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody,
— Z akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z
dnia22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
(Dz.U. z 2016 r., poz. 65),
— W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca może wykazać te same osoby
w zakresie obu części pod warunkiem legitymowania się przez te osoby wymaganym dla danej funkcji
wykształceniem i doświadczeniem jw,
— W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający
weźmie pod uwagę ich łączną zdolność techniczną i zawodową.
- Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła funkcję koordynatora w zakresie 2 specjalności, jeśli spełnia
kryteria w zakresie wymaganym dla obu koordynatorów, ale z zastrzeżeniem, że jedna osoba będzie pełniła
funkcję koordynatora nie więcej niż 2 specjalności.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454770-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/12/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , w niniejszym ogłoszeniu w sekcji VII.1.2) Tekst, który należy poprawić
w pierwotnym ogłoszeniu w rubryce "zamiast" oraz w rubryce "powinno być" Zamawiający zamieścił tylko
fragment ogłoszenia o zamówieniu, którego dotyczyła zmiana.


