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Warszawa, 6 maja 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „świadczenie usług archiwistycznych dla Oddziału Terenowego KOWR
Warszawa”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) – zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje następującej
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej również SIWZ):
Zmiana 1:
Dotychczasowa treść § 10 ust. 8:
,,Kompletną ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym), zaadresować do
zamawiającego i każde opakowanie oznaczyć napisem:
„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, IV piętro, pokój 4.9.
przetarg nieograniczony na
,,ŚWIADCZENIE USŁUG ARCHIWISTYCZNYCH
DLA ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W WARSZAWIE’’
otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 20 kwietnia 2019r.’’
Otrzymuje brzmienie:
,,Kompletną ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym), zaadresować do
zamawiającego i każde opakowanie oznaczyć napisem:
„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie
00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, IV piętro, pokój 4.9.
przetarg nieograniczony na
,,ŚWIADCZENIE USŁUG ARCHIWISTYCZNYCH
DLA ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W WARSZAWIE’’
otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 20 maja 2019r.’’
Zmiana 2:
Dotychczasowa treść § 11 ust. 1 i 2:
,,1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, do dnia 20 kwietnia 2019 roku, do godziny 1100 do
siedziby Zamawiającego w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, IV piętro, pokój 4.9.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po
terminie zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2019 roku, o godzinie 1115, w siedzibie zamawiającego tj. w
Warszawie przy Placu Bankowym 2, IIIc piętro, sala konferencyjna…’’
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Otrzymuje brzmienie:
,,1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, do dnia 20 maja 2019 roku, do godziny 1100 do
siedziby Zamawiającego w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, IV piętro, pokój 4.9.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po
terminie zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 maja 2019 roku, o godzinie 1115, w siedzibie zamawiającego tj. w
Warszawie przy Placu Bankowym 2, IIIc piętro, sala konferencyjna…’’

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je
uwzględnić w przygotowanych ofertach.
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