Warszawa, 27 lipca 2018 r.
DAG-SZP.262.33.2018

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa Pzp, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, dalej: Zamawiający, prowadzące postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr 30/18/PN) na świadczenie
usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury
informatycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej: SIWZ, i wzoru umowy w niniejszym
postępowaniu.
Zmiany do SIWZ
1. W rozdziale 12. „OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT” SIWZ
Zamiast:
Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2018r. godz. 13:00
Będzie:
Nie otwierać przed dniem 03 sierpnia 2018 r. godz. 13:00
2. W rozdziale 13. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”
pkt. 13.1. SIWZ
Zamiast:
Termin składania ofert upływa dnia 30 lipca 2018 r. o godz. 12:00
Będzie:
Termin składania ofert upływa dnia 03 sierpnia 2018 r. godz. 12:00
3. W rozdziale 13 „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”
pkt. 13.3. SIWZ
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 30 lipca 2018r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, w sali nr 237, na 2 piętrze.
Będzie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania, tj. 03 sierpnia
2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 47a, w sali nr 552, na 5 piętrze.

Zmiana wzoru umowy
1. W § 10 Odstąpienie od Umowy, ust. 2 pkt 1)
Zamiast:
„Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
1)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy –
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach”

Będzie:
„Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
1)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
– w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach”.

2. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej NCBR zamieszczono aktualny wzór
Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych – załącznik nr 8.

Zatwierdzam
Piotr Zerhau – Dyrektor Działu Systemów Informatycznych

