
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w

Płocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611038403

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Dąbrowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 243665400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowiecka.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Wyższa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00003577/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-01-27 15:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00001281/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

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: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp oraz w następującym zakresie lub przypadku: 1) terminu, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy
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niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest
możliwe dotrzymanie pierwot-nego terminu wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki
wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest
unie-możliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy,2) w zakresie
funkcjonalności oferowanego systemu w stosunku do wymagań Zamawia-jącego wynikających z
dokumentów zamówienia lub oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku realizacji Umowy
wdrożenie tych funkcjonalności okaże się zbędne dla Zamawiającego albo uzyskanie
możliwości objętych daną funkcjonalnością będzie możliwe przy zastosowaniu innych
rozwiązań;3) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wy-
tycznych dotyczących ich realizacji,4) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o
ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego
wykonania Umowy,2. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu Dedykowanego przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie są
możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego np. w przypadku zdarzeń
losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności,
a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba
wprowadzona do Zespołu Dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy
musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy
przewidziane dla roli, którą będzie pełniła oraz w tym samym stopniu spełniać kryterium
pozacenowe.3. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług,

Po zmianie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp oraz w następującym zakresie lub przypadku: 1) terminu, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy
niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest
możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki
wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy,2) terminu określonego w
paragrafie 3 ust. 1 poprzez jego wydłużenie o okres trwania postępowania i dostawę sprzętu
niezbędnego do funkcjonowania Systemu, liczone od dnia wszczęcia postępowania na dostawę
sprzętu do dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu,3) w zakresie funkcjonalności
oferowanego systemu w stosunku do wymagań Zamawiającego wynikających z dokumentów
zamówienia lub oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku realizacji Umowy wdrożenie tych
funkcjonalności okaże się zbędne dla Zamawiającego albo uzyskanie możliwości objętych daną
funkcjonalnością będzie możliwe przy zastosowaniu innych rozwiązań;4) zmian sposobu
rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wy-tycznych dotyczących ich realizacji,5)
gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,2. Wszelkie zmiany w
składzie osobowym Zespołu Dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do składu wskazanego w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego np. w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej
przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby,
długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba wprowadzona do Zespołu Dedykowanego
przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w
zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy przewidziane dla roli, którą będzie pełniła oraz w
tym samym stopniu spełniać kryterium pozacenowe.3. Strony przewidują możliwości
wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-02-01 09:00

Po zmianie: 
2021-02-02 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-02-01 09:15

Po zmianie: 
2021-02-02 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-03-02

Po zmianie: 
2021-03-03
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