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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Nauki, Krajowy numer identyfikacyjny 12136153700000, ul. ul. Królewska  57,

30081   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 341 90 00, e-mail

zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl, faks +48 12 341 90 99.

Adres strony internetowej (url): www.ncn.gov.pl/BIP

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 7 jeżeli zostały spełnione następujące przesłanki:

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając

z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 2) wartość zmiany nie przekracza 50%

maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy. 2. Zmiana może

obejmować: 1) zmianę grupy taryfowej Punktu poboru, gdy zmiana ta będzie konieczna do
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prawidłowej realizacji Umowy lub będzie korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego. W takim

przypadku zmianie ulegną ceny jednostkowe o których mowa w §6 ust. 2 Umowy odpowiednio

do tej zmiany. 2) zmianę cen jednostkowych o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 Umowy w

przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, takiej jak: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny,

strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, których zaistnienie będzie odpowiednio

udokumentowane. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły

wyższej i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń. Powiadomienia, o którym mowa w

zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, w terminie 2 dni od

faktu zaistnienia siły wyższej lub zaistnienia możliwości takiego poinformowania, zmiana

terminu realizacji umowy nastąpi o okres trwania siły wyższej, b) zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy

lub świadczenie Stron, w tym zmiany w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek

podatku akcyzowego oraz zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej

ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, przy czym jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca winien

wykazać i udokumentować wpływ zmian, o których mowa wyżej, na koszty wykonania

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym przedstawić szczegółową kalkulację zmienianej

ceny. 3. Ewentualna zmiany Umowy w związku z przypadkami opisanymi w pkt. 1) i 2) zostaną

wprowadzone od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, których dotyczy zmiana.

Zmiany, o których te nie wpływają na zmianę maksymalnego wynagrodzenie przysługujące

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust 5. 4. Każda ze

Stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian Umowy spełniającą wymogi określone w

ust. 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian, 2) uzasadnienie. 5. Po

otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3

dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do

Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian

spełniającą wymogi opisane w ust. 2 i 3. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 4 traktuje

się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych

propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4 i 5. 8. Każda zmiana do Umowy

wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy – aneksu,
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z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 9. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 2– 7

jest nieważna.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 7 jeżeli zostały spełnione

następujące przesłanki: 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami,

których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 2) wartość

zmiany nie przekracza 50% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 6

ust. 5 Umowy. 2. Zmiana może obejmować zmianę cen jednostkowych o których mowa w § 6

ust. 2 i 3 Umowy w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, takiej jak: pożar, powódź, wojna,

atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, których zaistnienie

będzie odpowiednio udokumentowane. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania

się o zaistnieniu siły wyższej i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń.

Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny

dostępny sposób, w terminie 2 dni od faktu zaistnienia siły wyższej lub zaistnienia możliwości

takiego poinformowania, zmiana terminu realizacji umowy nastąpi o okres trwania siły

wyższej, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację Przedmiotu umowy lub świadczenie Stron, w tym zmiany w zakresie stawek

podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego oraz zmiany ustawy prawo

energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki

związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności

energetycznej, przy czym jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykazać i udokumentować wpływ zmian, o

których mowa wyżej, na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym

przedstawić szczegółową kalkulację zmienianej ceny. 3. Ewentualne zmiany Umowy, w

związku z przypadkami opisanymi w ust. 2 pkt 2), zostaną wprowadzone od dnia wejścia w

życie zmienionych przepisów prawa, których dotyczy zmiana. Zmiany, o których mowa w ust.

1, nie wpływają na zmianę maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z

tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 5. 4. Każda ze Stron

przedkładając drugiej stronie propozycję zmian Umowy spełniającą wymogi określone w ust. 2

wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian, 2) uzasadnienie. 5. Po
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otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w

terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie

wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję

zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 2 i 3. 6. W przypadku upływu terminu podanego

ust. 4 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych

zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4 i 5. 8. Każda

zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie

zmiany do Umowy – aneksu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 9. Zmiana Umowy dokonana z

naruszeniem postanowień ust. 2– 7 jest nieważna.

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: 2018-08-14, godzina: 10:00

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

udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-17, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie będzie realizowane w okresie 12

miesięcy od daty zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od pozytywnego

przeprowadzenia procedury zgłoszenia sprzedawcy i przyjęcia umowy do realizacji przez

OSD.
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