Ogłoszenie nr 2022/BZP 00170522/01 z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Chocimska 6
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-791
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00
1.4.8.) Numer faksu: 22 583 66 96
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170522/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-20 14:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00157413/01
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:
1.Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagr.Wykonawcy, w przypadku zmiany:a)stawki podatku od towarów i
usług b)wysokości minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagr. za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ub. społeczne lub zdrowotne d)zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych–na
zasadach opisanych poniżej,o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę-cd w
SWZ. 10.Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika
wzrostu/spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
Min.poziom zmiany ww. wskaźnika powodujący zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 4% w stosunku do ww.
wskaźnika publikowanego przez GUS na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę. Opisana zmiana
może dotyczyć niezrealizowanej części zamówienia. 11.Maksymalna wartość zmiany wynagr., o której mowa w ust.10
wynosi łącznie 10% wartości wynagr.brutto Wykonawcy, okr.w § 4 ust. 1 umowy.12.Strony nie przewidują zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 10 w pierwszych 12 m-ch realizacji umowy.13.Wykonawca ma obowiązek wykazać wpływ
zmiany ww. wskaźnika na wykonanie przedmiotu umowy w formie pisemnej.14.Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 uPzp
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) zmianę cen wykonywanych usług - jeżeli w czasie trwania umowy
Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzi nowy cennik świadczonych na podstawie tej umowy
usług–zmianie może ulec wysokość opłat za usługi określone w formularzu rzeczowo–cenowym oferty Wykonawcy, o ile
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;2)gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,w szczeg.dot. funkcjonowania rynku usług pocztowych. Zamawiający dopuszcza zmianę
zakresu ilościowo - przedmiotowego niniejszej umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek
pocztowych w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie
zastrzeżona dla Operatora Wyznaczonego przepisem prawa. W takim przypadku Strony sporządzą stosowny aneks
dotyczący zmiany zakresu, ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 3) ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia, w
szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie
publicznym oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych
po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 5) gdy wynikną rozbieżności lub
niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień; 6) w przypadku działania siły wyższej tj.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji,
mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W takim przypadku termin zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym prace nie
mogły być prowadzone; 7) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i
wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia; 8) w przypadku, kiedy konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a
wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Po zmianie:
1.Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagr.Wykonawcy, w przypadku zmiany:a)stawki podatku od towarów i
usług b)wysokości minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagr. za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ub. społeczne lub zdrowotne d)zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych–na
zasadach opisanych poniżej,o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę-cd w
SWZ. 10.Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika
wzrostu/spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
Min.poziom zmiany ww. wskaźnika powodujący zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 4% w stosunku do ww.
wskaźnika publikowanego przez GUS na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę. Opisana zmiana
może dotyczyć niezrealizowanej części zamówienia. 11.Maksymalna wartość zmiany wynagr., o której mowa w ust.10
wynosi łącznie 10% wartości wynagr.brutto Wykonawcy, okr.w § 4 ust. 1 umowy.12.Strony nie przewidują zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 10 w pierwszych 12 m-ch realizacji umowy.13.Wykonawca ma obowiązek wykazać wpływ
zmiany ww. wskaźnika na wykonanie przedmiotu umowy w formie pisemnej.14.Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 uPzp
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:1)zmianę cen wykonywanych usług-jeżeli w czasie trwania umowy
Wykonawca,zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzi nowy cennik świadczonych na podstawie umowy
usług,zaakceptowany przez Prezesa UKE–zmianie może ulec wysokość opłat za usługi określone w formularzu rzeczowo–
cenowym oferty Wykonawcy,z zastrzeżeniem,iż zmiana taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania
umowy;2)gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,w
szczeg.dot. funkcjonowania rynku usług pocztowych. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowo-przedmiotowego
niniejszej umowy poprzez wyłączenie z zakresu umowy części przesyłek pocztowych w przypadku zmiany obowiązujących
przepisów prawa,w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie zastrzeżona dla Operatora Wyznaczonego
przepisem prawa.W takim przypadku Strony sporządzą stosowny aneks dot.zmiany zakresu, ilości i wartości przedmiotu
zamówienia.3) ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia,w szczególności w przypadku powstania okoliczności
powodujących,że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym i w przypadku wystąpienia okoliczności,których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
organizacyjnych po stronie Zamawiającego,w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 5)gdy wynikną
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień; 6) w przypadku
działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i
których konsekwencji,mimo zachowania należytej staranności,nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym
prace nie mogły być prowadzone; 7) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARSCoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia; 8) w przypadku, kiedy konieczność
zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia
Przed zmianą:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,obejmujące,
zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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:
2022-05-23 12:00
Po zmianie:
2022-05-26 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-05-23 13:00
Po zmianie:
2022-05-26 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-06-21
Po zmianie:
2022-06-24
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