Ogłoszenie nr 2022/BZP 00140006/01 z dnia 2022-04-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Chocimska 6
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-791
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00
1.4.8.) Numer faksu: 22 583 66 96
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140006/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-28 17:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00135982/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia ustalony/liczony w dniach roboczych.
Ocena ofert w kryterium Doświadczenie członków zespołu badawczego dokonana zostanie na podstawie wskazanej w
formularzu ofertowym łącznej liczby projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej,
w których wykonaniu brali udział członkowie zespołu badawczego wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia–
kierownik zespołu badawczego i ekspert ds. analizy danych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert. Do oceny doświadczenia członków zespołu badawczego Zamawiający przyjmie maksymalnie 20 ww. projektów
badawczych-projekty ponad warunek udziału w postępowaniu. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarty w rozdz.
XVII SWZ.
Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i
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Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wnosi się w terminie:5 dni
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;10 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
powyżej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. cd. w SWZ.
Po zmianie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ust.z dn.13.04.2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835):a)Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w
art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,b)Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,c)Wykonawcę,którego jednostką
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww.Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp.
Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia ustalony w dniach roboczych.
Ocena ofert w kryterium Doświadczenie członków zespołu badawczego na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym
łącznej liczby projektów badawczych z zakresu polityki społecznej/zdrowotnej/edukacyjnej,w których wykonaniu brali udział
członkowie zespołu badawczego wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia–kierownik zespołu badawczego i
ekspert ds. analizy danych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.Do oceny doświadczenia
członków zespołu badawczego Zamawiający przyjmie maks. 20 ww. projektów badawczych-projekty ponad warunek udziału
w postępowaniu.Opis kryteriów oceny ofert zawarty w rozdz. XVII SWZ.
Środki ochrony prawnej reguluje dział IX uPzp. Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy i innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia i poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów uPzp.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia i dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art.
469 pkt 15 uPzp i Rzecznikowi MSP. Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy czynność
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,w tym na projektowane postanowienie
umowy;2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. cd. w rozdz.XXI SWZ.
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