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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207560-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
2019/S 086-207560
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 073-172859)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Komisarczyk
Tel.: +48 223720273
E-mail: piotr.komisarczyk@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych
Numer referencyjny: KZGW/KZW-89/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 073-172859
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” Nr
Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16
Powinno być:
Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami
planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania. Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
5. Wykaz dostaw, o których mowa w sekcji III.1.3 rubryka "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów" niniejszego ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których były wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Powinno być:
5. Wykaz usług, o których mowa w sekcji III.1.3 rubryka „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” niniejszego ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których były wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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