Warszawa, 19 marca 2019 r.
DAG-SZP.262.7.2019
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 4/19/PN) na usługi drukowania
świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft
lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:
Zmiana 1:
Punkt 3.5. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z
prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa
opcji może skorzystać przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości przewidzianej w
prawie opcji.”
Zmiana 2:
Wzór umowy.
§ 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony w ust. 2 i 3,
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”
Zmiana 3
Wzór umowy.
Dodaje się § 7 ust. 7:

„W przypadku wystąpienia więcej niż 3 (trzech) awarii jednego ze Sprzętów w przeciągu jednego
miesiąca kalendarzowego Wykonawca, poza zapłatą kar umownych wskazanych powyżej, będzie
zobowiązany udzielić dodatkowo 5% (pięcio – procentowego) rabatu za każdą kolejną awarię Sprzętu.
Rabat będzie naliczany od kwoty wynagrodzenia należnego do zapłaty w danym miesiącu
kalendarzowym, a następnie kwota wynagrodzenia po rabacie będzie umieszczana na miesięcznej
fakturze VAT.”
Kolejne punkty § 7 ulegają przesunięciu.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia –
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,
oraz zamieszcza na stronie internetowej NCBR dokumenty aktualne na dzień 19 marca 2019 r.
Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Piotr Zerhau
Dyrektor
Działu Systemów Informatycznych

