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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151045-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2017/S 078-151045
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 055-101775)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
Tel.: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Faks: +48 222013408
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji
projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach.
Numer referencyjny: 6/17/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
PPrzeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 5300 wyjazdów kontrolnych,
przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady, 3-4 wnioski
o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego może być w
niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na konieczność
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zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że liczba wyjazdów
z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 055-101775

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
9.9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do Umowy, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
9.10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy, a także prawomocnych i ostatecznych wyroków lub decyzji administracyjnych
— w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które staną się nieważne lub
bezskuteczne,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
2) konieczność wprowadzenia zmian, w szczególności w załączniku nr 3 do Umowy, będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń
związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający- w takiej sytuacji zmiana
Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które zgodnie z treścią umów lub zaleceń wymagają
odpowiedniej zmiany, w szczególności z uwagi na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów,
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony,
4) nastąpi wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy,
5) wydłużeniu ulegnie okres kwalifikowalności wydatków w programach perspektywy 2014-2020 – w takim
przypadku wydłużeniu może ulec okres obowiązywania Umowy, o wydłużony okres kwalifikowalności wydatków.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
6) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. z 2015, poz. 2008, z późn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym celu każda
ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
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wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność
zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Zmiana ceny jednostkowej za zrealizowanie pojedynczego wyjazdu kontrolnego, w przypadkach wskazanych
w ust. 3 powyżej, będzie możliwa po wprowadzeniu zmian ustawowych i po udokumentowaniu odpowiednich
składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Informacje, które za pomocą niniejszego sprostowania zostały dodane do „informacji dodatkowych” zostały
podzielone na części z uwagi na ograniczone do 1000 znaków możliwości formularza.
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