
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telefonii komórkowej, internetu mobilnego oraz telefonii stacjonarnej dla

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9

1.4.2.) Miejscowość: Karniowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-082

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 122852113/14 wew. 215

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@modr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272146/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 12:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00264023/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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Po zmianie: 
W wyniku pytań zamawiający wprowadza następujące zmiany:
Do treści Istotnych Postanowień Umowy dodaje § 11 o treści :
1. Wykonawca wnosi aby do umowy dodać postanowieni o tzw. udostępnieniu danych
osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego
udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w
danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez
dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:Wzajemne udostępnienie danych
osobowych pracowników i współpracowników Stron.1) W celu wykonania Umowy, Strony
wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych
w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu
fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych
drugiej Strony.
2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe
osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu
umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.3)
Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2)
powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze
Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i
środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego
prawa i ponosi za to odpowiedzialność.4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i
współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych
dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych
osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały
dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas
trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-
mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o
danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na
stronie www.______________________(wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja
Zamawiającego).
Jednocześnie zmienia dotychczasowe słowa: „§ 11” na „§ 12” oraz „§ 12” na „§ 13”Wprowadza
zmianę w treści Istotnych Postanowień umowy w § 5 pkt 5:Było:Łączna wysokość kar
umownych nie może przekroczyć 40 % wartości umowy.Jest:Łączna wysokość kar umownych
nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.Wprowadza zmianę w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji Warunków Zamówienia:
Zmiana polega na rozszerzeniu treści w Dziale II. OFERTA. dla zadania 1 o plt 3 w brzmieniu:
4. Proponuję modele telefonów:
Dla abonamentu B
- …………………………………..
- …………………………………..
Dla abonamentu C
- …………………………………..
- …………………………………..
Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz daty
zawiązania ofertą odpowiednio:
22.11.2021 r. godzina 10:00, 22.11.2021 r. godziny 11:00, 21.12.2021 r.

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
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Przed zmianą: 
2021-11-18 10:00

Po zmianie: 
2021-11-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 11:00

Po zmianie: 
2021-11-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-17

Po zmianie: 
2021-12-21
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