
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_nrosslan
NO_DOC_EXT: 2018-147312
SOFTWARE VERSION: 9.9.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
Kraków
31-111
Polska
Osoba do kontaktów: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
Tel.:  +48 124227044
E-mail: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 
Faks:  +48 124220174
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwm.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa druku, oprawy i dostawy pakietów oraz książek
Numer referencyjny: ZZP.261.30.2018

II.1.2) Główny kod CPV
79820000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku, oprawy i dostawy pakietów oraz książek.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:
a) Zadanie 1 – Kwartalna usługa druku pakietów
b) Zadanie 2 – Sukcesywna usługa druku książek

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

02/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nrosslan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-128465
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376955

mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
www.pwm.com.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376955-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/08/2018

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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa druku książek w zakresie określonym w SIWZ.
Powinno być:
Dotyczy zadania nr 2 – Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zamówienie podstawowe – usługa wykonania 10 książek w nakładzie 1000 egz. każda
b) zamówienie opcjonalne – tj. usługa wykonania pełnokolorowowych wkładek
PRAWO OPCJI: Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego
udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych
z tytułu jego niezrealizowania.
Decyzja o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja
zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie na podstawie pisemnych informacji Zamawiającego złożonych
Wykonawcy każdorazowo wraz plikami PDF dotyczącymi zamówienia podstawowego. W przypadku rezygnacji
z realizacji zamówienia opcjonalnego w danym kwartale Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę
wraz z przesyłając pliki PDF dotyczące zamówienia podstawowego.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Zamówienie opcjonalne – tj. usługa wykonania pełnokolorowowych wkładek
PRAWO OPCJI: Wskazanie zamówienia opcjonalnego nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego
udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych
z tytułu jego niezrealizowania.
Decyzja o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja
zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie na podstawie pisemnych informacji Zamawiającego złożonych
Wykonawcy każdorazowo wraz plikami PDF dotyczącymi zamówienia podstawowego. W przypadku rezygnacji
z realizacji zamówienia opcjonalnego w danym kwartale Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę
wraz z przesyłając pliki PDF dotyczące zamówienia podstawowego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 11:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


