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Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579289-N-2020
Data: 31/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul.
Nowogrodzka , 00-695 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, email 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: 6.5)
W ogłoszeniu jest: 1.W przypadku ofert w wersji papierowej oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego w punkcie przyjęcia przesyłek. Ze względu na sytuację epidemiczną zaleca się,
aby nie składać ofert na ostatnią chwilę. 2. Oferty w wersji elektronicznej składane są za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) z zachowaniem postaci
elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy
złożyć w oryginale. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 3. Dokumenty składane w wersji elektronicznej

należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Za datę przekazania oferty w wersji
elektronicznej, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 9 września 2020 r. o godz. 13:00 w
siedzibie Zamawiającego, w sali 108.
W ogłoszeniu powinno być: 1.W przypadku ofert w wersji papierowej oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego w punkcie przyjęcia przesyłek. Ze względu na sytuację epidemiczną
zaleca się, aby nie składać ofert na ostatnią chwilę. 2. Oferty w wersji elektronicznej składane są
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) z zachowaniem postaci
elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy
złożyć w oryginale. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 3. Dokumenty składane w wersji elektronicznej
należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Za datę przekazania oferty w wersji
elektronicznej, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 10 września 2020 r. o godz. 13:00
w siedzibie Zamawiającego, w sali 108.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-10, godzina: 12:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający zastrzega, że powierzchnia do sprzątania,
objęta Przedmiotem Umowy, określona w SOPZ, może ulec czasowemu lub stałemu zwiększeniu
w okresie obowiązywania Umowy, nie więcej niż o 10 %, w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego oraz czasowemu lub stałemu zmniejszeniu w okresie obowiązywania Umowy,
nie więcej niż o 20 %. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. praca większości
pracowników w trybie home office, co wiąże się z brakiem potrzeby sprzątania ich pokoi)
powierzchnia może ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 50%. O zmianie powierzchni do sprzątania
Zamawiający będzie informował Wykonawcę niezwłocznie w formie mailowej.

