Ogłoszenie nr 540005671-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664995-N-2018
Data: 31/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul.
Nowogrodzka , 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401,
e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ncbr.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin skladania ofert
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-18, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5) Zmiana umowy
W ogłoszeniu jest: 1. Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty
Wykonawcy w przeprowadzonym przez Centrum postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pt. " Dostawa licencji oraz usług wsparciowo/wdrożeniowych do ManageEngine
ServiceDeskPlus dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" przeprowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, Strony zgodnie przyjmują, iż, postanowienia Umowy
interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu. 2.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w
następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie
dostawy są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Centrum, 2) wystąpią
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 4) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony są uprawnione do zmiany Umowy
w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania
Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu
przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy, 2) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 4. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Centrum i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem
oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pt. "zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu
informatycznego z dwoma dodatkowymi modułami dla NCBR" przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, Strony zgodnie przyjmują, iż, postanowienia
Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego
paragrafu. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w
następujących sytuacjach: 1.) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie
dostawy są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 2.)
wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, 3.) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 4.) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6) Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania, tj. 11
stycznia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 107 piętro I.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich
składania, tj. 18 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 107 piętro I.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9) Informacje dodatkowe
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi
maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin wskazany w punkcie II.8) dotyczy
obowiązywania licencji.

