
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych IWS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141768967

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 25

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-071

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 826 03 63

1.4.8.) Numer faksu: 22 826 24 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@iws.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iws.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

państwowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201222/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-09 10:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00198510/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby w komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcy stosowana była platforma elektroniczna
e-Zamówienia znajdująca się pod adresem: https://ezamowienia.pl, oraz formularze elektroniczne dedykowane do
opublikowanego postępowania. 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi korzystać z aktywnego konta „Wykonawcy” na platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje w sprawie zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy
e-Zamówienia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem
https://ezamowienia.pl/pl/komponent-edukacyjny. 
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują, powołując się
na numer referencyjny postępowania, względnie na znak postępowania nadany przez Zamawiającego lub numer
ogłoszenia (BZP).
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Za datę przekazania zawiadomień, oświadczeń, wniosków i informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na platformie e-Zamówienia.
Zamawiający zamieszcza zawiadomienia i informacje dotyczące Wykonawców w zakresie prowadzonego postępowania,
pod adresem: https://iws.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne. W razie konieczności odstąpienia
przez Zamawiającego na podstawie art. 65 ustawy Pzp od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej do
komunikacji z Zamawiającym właściwym do komunikacji będzie następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.@iws.gov.pl. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej poprzedza komunikat
Zamawiającego zamieszczony za pomocą formularza dodanego do opublikowanego postępowania na platformie e-
Zamówienia lub pod adresem: https://iws.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne. 
Wyłączywszy sytuacje opisane w art. 65 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z
Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Po zmianie: 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby w komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcy stosowana była platforma elektroniczna
e-Zamówienia znajdująca się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, oraz formularze elektroniczne dedykowane do
opublikowanego postępowania. 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi korzystać z aktywnego konta „Wykonawcy” na platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje w sprawie zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy
e-Zamówienia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny. 
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują, powołując się
na numer referencyjny postępowania, względnie na znak postępowania nadany przez Zamawiającego lub numer
ogłoszenia (BZP).
Za datę przekazania zawiadomień, oświadczeń, wniosków i informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na platformie e-Zamówienia.
Zamawiający zamieszcza zawiadomienia i informacje dotyczące Wykonawców w zakresie prowadzonego postępowania,
pod adresem: https://iws.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne. W razie konieczności odstąpienia
przez Zamawiającego na podstawie art. 65 ustawy Pzp od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej do
komunikacji z Zamawiającym właściwym do komunikacji będzie następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.@iws.gov.pl. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej poprzedza komunikat
Zamawiającego zamieszczony za pomocą formularza dodanego do opublikowanego postępowania na platformie e-
Zamówienia lub pod adresem: https://iws.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne. 
Wyłączywszy sytuacje opisane w art. 65 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z
Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
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