
Ogłoszenie nr 560400036-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Warszawa: Usługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587238-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540193523-N-2020 oraz 540196791-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510530296-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA, Krajowy numer identyfikacyjny
36923654400000, ul. Foksal   17, 00-372  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 182
24 78, e-mail piotrkrakowski@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowy instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/ISIM-32/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów
Bundesarchiv. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a także sposób realizacji zamówienia
zawierają odpowiednio: załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne
digitalizacji, załącznik nr 1a – Spis akt oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

II.4) Główny kod CPV: 79999100-4
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Dodatkowe kody CPV:
71354100-4,
71354100-5,
79552000-8,
72252000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
60 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/12/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zmiana polegająca wydłużeniu terminu realizacji umowy z 60 dni na 120 dni. 2. Zmiana polegająca
na wprowadzeniu 2 etapów realizacji umowy. Płatność została podzielona na 2 części. 3. Zmiana
polegająca na zmianie wykazu akt do digitalizacji o wykaz dodatkowych akt.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Wystąpiły okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć tj. wydanie kolejnej partii obiektów opóźni się z powodu pandemii (mniejsza liczba
pracowników magazynu niż standardowo) oraz wystąpiły nowe okoliczności związane z procedurami
wywozu Obiektów z terytorium Niemiec. Wystąpiła zatem konieczność zmiany terminu realizacji
umowy o okres w którym Bundesarchiv będzie mógł wydać Obiekty a strona polska (Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego) będzie mogło wydać immunitet dla Obiektów. 3. Podczas
realizacji niniejszej umowy stwierdzono, iż objętość obiektów do digitalizacji jest znacznie mniejsza od
szacowanej objętości na etapie udzielania zamówienia, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję
o zwiększeniu liczby obiektów przeznaczonych do digitalizacji co stanowi uzasadnioną zmianę w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. 4.
Zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp: 1) Konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, 2) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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