
Ogłoszenie nr 540044855-N-2020 z dnia 11-03-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520428-N-2020

Data: 05/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny

14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 0-22 542 20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.

Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2020-03-13, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-17, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2020 r., o godz. 10:30, w
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Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa, II Piętro, pokój 240

W ogłoszeniu powinno być: 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.03.2020 r., o godz.

10:30, w Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska

74, 03-301 Warszawa, II Piętro, pokój 240

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja stoiska

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa strefy gier w wersji XXL

podczas wydarzeń plenerowych odbywających się w 2020 r. na terenie województwa

mazowieckiego

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja

stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa strefy gier w wersji

XXL podczas wydarzeń plenerowych odbywających się na terenie województwa

mazowieckiego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa Strefy Gier („Gry o M” lub gry pod

nazwą „Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze” – gry będą organizowane zamiennie, a o

tym która gra będzie realizowana na danym wyjeździe decyduje Zamawiający) wystawianych

podczas wyjazdów na imprezy o charakterze lokalnym (łącznie 6 imprez) odbywających się w

2020 r. na terenie województwa mazowieckiego;

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa Strefy Gier („Gry o M” lub

gry pod nazwą „Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze” – gry będą organizowane

zamiennie, a o tym która gra będzie realizowana na danym wyjeździe decyduje Zamawiający)

wystawianych podczas wyjazdów na imprezy o charakterze lokalnym (łącznie 6 imprez)

odbywających się na terenie województwa mazowieckiego;
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub

zakończenia: 2021-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt II.8

niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia liczony jest

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2020 r. Pierwszy z wyjazdów odbędzie

się nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu informacji wskazanej

w pkt II.8 niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia

liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2021 r. Pierwszy z wyjazdów

odbędzie się nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje

możliwość zmiany treści umowy w zakresie zmiany osób, które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia i były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub
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zdarzenia losowego uniemożliwiającego danej osobie wykonywanie czynności

wynikających z zawartej umowy lub utrata uprawnień do wykonywania takich czynności

(jeżeli dotyczy), czego strony nie mogły przewidzieć wcześniej. Wykonawca jest

zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby. Powiadomienie

o konieczności zmiany osoby musi mieć formę pisemną lub e-mailową zawierającą

minimalnie: imię i nazwisko oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez

daną osobę. Wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować

co najmniej jedną inną osobę, która będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz

powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanej

osoby. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur

(w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby

zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania

Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SIWZ. Powyższa zmiana nie będzie

powodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również

wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług; 2. Zamawiający przewiduje możliwość

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uzupełnienia ilościowego osób

(rozszerzenia liczby osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Warunkiem takiej zmiany jest konieczność zwiększenia ilościowego osób

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w celu zapewnienia jego terminowej

realizacji. W powyższym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną,

nie wymienioną w ofercie osobę, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie wynikające z

postanowień pkt 14.1.3 lit. b) SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksu. Zamiany muszą zostać

zaakceptowane przez obie strony. Żadna ze zmian nie może spowodować zwiększenia

ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Żadna ze zmian nie może wpłynąć na

wydłużenie terminu. Żadna ze zmian nie może wpływać negatywnie na jakość

realizowanych usług; 3. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 –

6 ustawy P.z.p.

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
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Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie zmiany osób,

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i były wskazane w ofercie

Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem takiej

zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego

danej osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy lub utrata

uprawnień do wykonywania takich czynności (jeżeli dotyczy), czego strony nie mogły

przewidzieć wcześniej. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o

konieczności zmiany osoby. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi mieć

formę pisemną lub e-mailową zawierającą minimalnie: imię i nazwisko oraz przyczynę

braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować co najmniej jedną inną osobę, która

będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o

posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanej osoby. W przypadku braku

akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest

zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni

kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było

realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego

oraz w liczbie opisanej w SIWZ. Powyższa zmiana nie będzie powodować

zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na

termin i jakość realizowanych usług; 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uzupełnienia ilościowego osób

(rozszerzenia liczby osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Warunkiem takiej zmiany jest konieczność zwiększenia ilościowego osób

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w celu zapewnienia jego terminowej

realizacji. W powyższym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować

inną, nie wymienioną w ofercie osobę, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie

wynikające z postanowień pkt 14.1.3 lit. b) SIWZ. Zmiana nie wymaga aneksu.

Zamiany muszą zostać zaakceptowane przez obie strony. Żadna ze zmian nie może

spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Żadna ze zmian

nie może wpłynąć na wydłużenie terminu. Żadna ze zmian nie może wpływać

negatywnie na jakość realizowanych usług; 3. Zamawiający nie przewiduje innych
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istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy P.z.p. „Zamawiający przewiduje

wprowadzenie do treści zawartej umowy zmian wynikających z art. 142 ust. 5

ustawy P.z.p. W związku z faktem, iż umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż

12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza, iż zmianie może ulec wynagrodzenie

Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona

w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona jeżeli wskazane

wyżej zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę”
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