Ogłoszenie nr 500023614-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508032-N-2018
Data: 23/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Krajowy numer identyfikacyjny
14027840000000, ul. ul. Ignacego Krasickiego 26, 02611 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 225 667 200, e-mail j.solecki@aotm.gov.pl, faks 225 667 202.
Adres strony internetowej (url): www.aotm.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena brutto oferty (Cena brutto opłaty
transakcyjnej) 60,00 Upust określony w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika 20,00 Czas
przedstawienia kalkulacji kosztów podróży 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena brutto oferty (Cena brutto opłaty
transakcyjnej) 60,00 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20,00 Czas
przedstawienia kalkulacji kosztów podróży 20,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
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Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Przewiduje się
możliwość następujących zmian w Umowie w stosunku do oferty na podstawie art. 144
ustawy Pzp: 1) zmianę ceny brutto Umowy, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku
od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmianę ceny
netto i brutto Umowy, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, 3) zwiększenia upustu na zakup biletów, 4) zmianę ilości biletów lub zmiany
tras przelotów w ramach kwoty na jaką została zawarta Umowa, w przypadkach
uzasadnionych zmianami w planie podróży służbowych Zamawiającego, 5) skrócenie terminu
realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, 6) zmianę miejsca
świadczenia Usługi w przypadku zmiany lokalizacji siedziby Zamawiającego, 7) wydłużenia
terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania całej kwoty brutto na jaką została
zawarta, 8) zamiana połączeń międzynarodowych na krajowe, 9) zmiany związane ze
zmianami przepisów dotyczących Usług będących przedmiotem Umowy, 10) zmianę
podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi
w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia.
Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca
powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na
wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia, 11) w
przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje
możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany
będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji
Umowy. 12) zmianę w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego spowodowanego
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w tym również
zmian związanych z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących
zlecenie lub świadczących Usługi, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania
Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania i udowodnienia
Zamawiającemu wpływu zmian określonych w zdaniu poprzedzającym na koszty
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wykonywania
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: Przewiduje się możliwość następujących zmian w Umowie w
stosunku do oferty na podstawie art. 144 ustawy Pzp: 1) zmianę ceny brutto Umowy, w
przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, 2) zmianę ceny netto i brutto Umowy, w przypadku
wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 3) zmianę osoby, o
której jest mowa w § 4 ust. 5 na inną legitymującą się doświadczeniem w obsłudze w
zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe
zgodnym z deklaracją wskazaną w ofercie Wykonawcy, 4) zmianę ilości biletów lub
zmiany tras przelotów w ramach kwoty na jaką została zawarta Umowa, w przypadkach
uzasadnionych zmianami w planie podróży służbowych Zamawiającego, 5) skrócenie
terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, 6) zmianę
miejsca świadczenia Usługi w przypadku zmiany lokalizacji siedziby Zamawiającego, 7)
wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania całej kwoty brutto na
jaką została zawarta, 8) zamiana połączeń międzynarodowych na krajowe, 9) zmiany
związane ze zmianami przepisów dotyczących Usług będących przedmiotem Umowy, 10)
zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami
określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji
zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców
(zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy
podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w
postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji
zamówienia, 11) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę
Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów
włączenia ich do realizacji Umowy. 12) zmianę w takim zakresie, w jakim będzie to
niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub
faktycznego spowodowanego zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych
właściwych organów, w tym również zmian związanych z wprowadzeniem minimalnego
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wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenie lub świadczących Usługi, jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykazania i udowodnienia Zamawiającemu wpływu zmian
określonych w zdaniu poprzedzającym na koszty wykonywania

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-06, godzina: 15:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim
(pierwotny termin zmieniono ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 500021508-N-2018 z
dnia 29-01-2018 r.)
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-08, godzina: 15:00, Skrócenie
terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku
polskim
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