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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242040-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2022/S 089-242040

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209558)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Krajowy numer identyfikacyjny: 016387630
Adres pocztowy: ul. Chocimska 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-791
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Sokołowska
E-mail: przetarg@brpd.gov.pl 
Tel.:  +48 225836600
Faks:  +48 225836696
Adresy internetowe:
Główny adres: https://brpd.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka
Numer referencyjny: BRPD/ZP/15/2022

II.1.2) Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 22 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-
promocyjnych dla BRPD z podziałem na 3 części.1) Część I –dostawa 9 pozycji 1)Notes skórzany z wkładem 
150 szt., 2)Parasol 150 szt.,3)Koc piknikowy 200 szt.,4)Plecak 400 szt.,5)Piórnik 400 szt.,6)Głośnik Bluetooth 
100 szt.,7)Słuchawki bezprzewodowe 100 szt.,8)Czytnik e-booków 50 szt.,9)Tablet 20 szt. Część II-dostawa 
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11 pozycji 1)Piłka plażowa 1000 szt.,2)Opaska niezgubka 3000 szt.,3)Brelok miś 3000 szt.,4)Miś maskotka 
2000 szt.,5)Opaska odblaskowa 10 000 szt.,6)Brelok odblaskowy 10 000 szt.,7)Długopis 8000 szt.,8)Ołówek 
z nakładką 8000 szt.,9)Magnes 3D z PCV 5000 szt.,10)Piłka nożna 1500 szt.,11)Koszulka sportowa 500 szt. 
Część III-dostawa 2 pozycji 1)Puzzle piankowe układanka logiczna tangram 80 000 szt.2)Puzzle piankowe 
układanka logiczna tangram 20 000 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 1 do SWZ-
OPZ i zał. nr 9-PPU. Dodatkowy kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe

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

04/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209558

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Przesłanki wykluczenia z postępowania: 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp.2) 
Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych 
w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8 - 10 uPzp.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia - celem wykazania braku podstaw do wykluczenia - w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 
1 pkt 1 i 2 uPzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 7 do SWZ. c) w celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 
2 pkt. 1 SWZ - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie 
wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do 
tego środka. d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
w SWZ – tj. art. 108 ust. 3-6 uPzp i art. 109 ust. 5 i 8-10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do 
SWZ.
Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisano w rozdz. VI SWZ.
Powinno być:
Przesłanki wykluczenia z postępowania opisano w rozdz.VII SWZ.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 
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108 ust. 1 uPzp.2) Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia 
okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8 - 10 uPzp.3) Z postępowania wyklucza się także 
Wykonawców,którzy podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień 
publicznych na podstawie art.5k ust.1 Rozp. Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 
31.07.2014, str. 1, z późn. zm.)-przypadku Wykonawcy wykluczonego Zamawiający odrzuci ofertę takiego 
Wykonawcy. 4) Z postępowania wyklucza się też Wykonawców,w stosunku do których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności z art.7ust.1 ust.z dn13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 
835)-cd.sekcja VI.3) Informacje dodatkowe.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia-celem wykazania braku podstaw do wykluczenia-w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni 
terminie,aktualnych na dzień złożenia:a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108 ust.1 pkt 1 
i 2 uPzp i art. 108 ust.1 pkt 4 uPzp–sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;b)oświadczenia 
Wykonawcy,w zakresie art.108 ust.1 pkt. 5 uPzp,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086),z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.Wzór oświadczenia-Załącznik nr 7 do SWZ.c) w celu 
potwierdzenia braku postawy do wykluczenia,o której mowa w rozdz.VII ust.2 pkt.1 SWZ - odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,w zakresie 
art.109 ust.1 pkt.4 uPzp,sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Zamawiający nie wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego 
środka dowodowego,jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,o ile Wykonawca w oświadczeniu,o którym mowa 
w art.125 ust.1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tego środka.d) oświadczenia Wykonawcy o 
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art.125 ust.1 uPzp, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ–tj. art.108 ust.1 pkt.3-6 uPzp i art.109 
ust.1 pkt.5 i 8-10 uPzp i braku podstaw wykluczenia z rozdz.VII ust.2a i 2b SWZ.Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 8 do SWZ.
Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisano w rozdz. VI SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/08/2022
Powinno być:
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Data: 20/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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