Warszawa, dn. 05.11.2018 r.
MCPS.ZP/KM/351-18/2018/U

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania przetargowego na przygotowanie i wykonanie materiałów promujących ekonomię
społeczną oraz zadania z zakresu polityki senioralnej na Mazowszu.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, w postępowaniu przetargowym na przygotowanie i wykonanie materiałów promujących
ekonomię społeczną oraz zadania z zakresu polityki senioralnej na Mazowszu, w następujący sposób:
1. TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ:
Numer postępowania ulega zmianie w treści SIWZ (strona tytułowa oraz Rozdz. VIII ust. 7, Rozdz. XXXI ust. 3)
oraz w treści wszystkich załącznikach do SIWZ MCPS.ZP/KM/351-16/2018/U
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE:
Numer postępowania MCPS.ZP/KM/351-18/2018/U (strona tytułowa oraz Rozdz. VIII ust. 7, Rozdz. XXXI ust. 3)
oraz w treści wszystkich załącznikach.
2. TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ:
Załącznik nr 2a, §2:
§ 2. Termin oraz warunki wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia
2018r .
2. Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji
Zamawiającego. 1
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanego przez
Wykonawcę prototypu i w takim przypadku Zamawiający prześle informację Wykonawcy drogą
elektroniczną (e-mail), na adres wskazany w ust. 5, w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty
przekazania mu przez Wykonawcę prototypu. Wówczas Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania propozycji zmian, prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia do realizacji
z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Zamawiającego.
4. W przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę zmiany, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 7 dni roboczych od daty, w której Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie do realizacji
Seminariów w zmienionym terminie. Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków finansowych po stronie
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu jej realizacji.
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
a) po stronie Wykonawcy: ………………….., tel………………………,e-mail: …………………………………………..
b) po stronie Zamawiającego:……………………………..,tel…………………………e-mail: ………….................
Zmiana osób wymienionych w niniejszym ustępie nie powoduje konieczności zmiany umowy.
O dokonanej zmianie strony informują się pisemnie.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istotnych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej uniemożliwią lub utrudnią
Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o wystąpieniu takich
okoliczności. Prawo do odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający będzie miał także
w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie

przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie informację od innych osób /źródeł aniżeli Wykonawca.
Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków finansowych po stronie Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie jej
wykonywania.
8. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona w przypadku,
gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki,
przerwy w dostawie energii).
9. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu realizacji umowy ograniczona jest do szkody wyrządzonej
z winy umyślnej.
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE:
Załącznik nr 2a, §2:
§ 2.
Termin oraz warunki wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia
2018r .

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu
umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu
jej realizacji. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
a) po stronie Wykonawcy: ………………….., tel………………………,e-mail: …………………………………………..
b) po stronie Zamawiającego:……………………………..,tel…………………………e-mail: ………….................
Zmiana osób wymienionych w niniejszym ustępie nie powoduje konieczności zmiany umowy.
O dokonanej zmianie strony informują się pisemnie.

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istotnych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy
przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej uniemożliwią lub utrudnią Wykonawcy
prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o wystąpieniu takich okoliczności. Prawo
do odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający będzie miał także w sytuacji, gdy
o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiający poweźmie informację od innych osób /źródeł aniżeli Wykonawca. Odstąpienie od umowy
nie rodzi skutków finansowych po stronie Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym

etapie jej

wykonywania.

5. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona w przypadku, gdy
niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, przerwy
w dostawie energii).

6. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu realizacji umowy ograniczona jest do szkody wyrządzonej
z winy umyślnej.

3. TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ:
Rozdział XII, ust. 10:
Oferta na

PRZYGOTOTWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ
ORAZ ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SENIORALNEJ NA MAZOWSZU
znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-16/2018/U
Nie otwierać przed dniem: 08.11.2018 r., godz. 10:00
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE:
Rozdział XII, ust. 10:
Oferta na

PRZYGOTOTWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ
ORAZ ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SENIORALNEJ NA MAZOWSZU
znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-18/2018/U
Nie otwierać przed dniem: 09.11.2018 r., godz. 10:00
4. TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ:
Rozdział XIII, ust. 1:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 08.11.2018 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Sekretariacie Zamawiającego, pok. nr
307, III piętro.
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE:
Rozdział XIII, ust. 1:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 09.11.2018 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Sekretariacie Zamawiającego, pok. nr
307, III piętro.
5. TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ:
Rozdział XIII, ust. 2:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro.
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE:
Rozdział XIII, ust. 2:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro.
Ujednolicone wersje dokumentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

/-/ Artur Pozorek
p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
/-/ Zdzisław Biszewski
Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

