
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140944971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 74

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 542 20 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.oledzka@mazowia.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazowia.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097090

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00084919

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do umowy: 1) Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy. Termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o
okres co najmniej 1 pełnego miesiąca, nie dłużej jednak niż o 6 kolejnych pełnych miesięcy. Przedłużenie terminu realizacji
Umowy jest możliwe w przypadku, gdy po upływie 6 miesięcy od daty uruchomienia usług faktyczna wartość poniesionych
kosztów przez Zamawiającego nie przekracza wartości maksymalnej określonej w ofercie i wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy,
przy czym pozostała kwota będzie wystarczająca na sfinansowanie co najmniej 1 pełnego miesiąca świadczenia usług
zgodnie z warunkami Zamawiającego i określonymi w niniejszej Umowie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez obie
Strony Umowy. Powyższa zmiana Umowy nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia,
nie może również wpłynąć na inne terminy i jakość realizowanych usług. Zmiana Umowy w powyższym zakresie wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy; 2) w zakresie wskazanym w art. 436 ustawy P.z.p. Z uwagi na ograniczoną liczbę
znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opisane w pkt 36.3.2 SWZ; 3) w zakresie
wskazanym w art. 439 ustawy P.z.p. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w
powyższym zakresie zostały opisane w pkt 36.3.3 SWZ

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do umowy: 1) Zamawiający może złożyć zlecenie na
zmianę lokalizacji usługi (jednak nie więcej niż w 1 raz w trakcie trwania umowy) i wyznaczyć termin
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przeniesienia z 30 dniowym wyprzedzeniem, po uzyskaniu od
Wykonawcy potwierdzenia pozytywnych warunków technicznych na
które to potwierdzenie Wykonawca ma 14 dni. Za przeniesienie usługi do
nowej lokalizacji Zamawiający nie poniesie żadnej opłaty. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę braku możliwości zmiany lokalizacji
którejkolwiek z usługi będących przedmiotem Umowy (braku warunków
technicznych w nowej lokalizacji lub przekroczenia terminu przeniesienia
usługi) lub w przypadku gdy Wykonawca przedstawi oświadczenie,
iż koszty wykonania przeniesienia będą dla Wykonawcy finansowo
nieopłacalne, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym; 2) w zakresie wskazanym w art. 436 ustawy P.z.p. Z uwagi na ograniczoną liczbę
znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opisane w pkt 36.3.2 SWZ; 3) w zakresie
wskazanym w art. 439 ustawy P.z.p. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w
powyższym zakresie zostały opisane w pkt 36.3.3 SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-02-17 11:00

Po zmianie: 
2023-02-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-02-17 11:30

Po zmianie: 
2023-02-21 11:30
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