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BPKO-350-8/17 Warszawa, 22 marca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Numer sprawy: BPKO-350-8/17 

 

 

Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi 

kompleksowego monitorowania mediów.   

 

 

ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu 

w prowadzonym postępowaniu 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów.   

 

 
(Podstawa prawna art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

ZMIANY TREŚCI SIWZ: 

 

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 16 marca 2017 r. jest: 

„11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w terminie do 24 marca 2017 r., do godz. 12:00.” (…) 

Po zmianie jest: 

„11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w terminie do 29 marca 2017 r., do godz. 12:00.” (…) 

W SIWZ jest: 

„14.1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. BPKO-350-8/17. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 24 marca 2017 r., do godz. 12:30. (…) 

 

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r., o godz. 12:00. (…) 

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, 

sala 209. Otwarcie jest jawne. (…)” 

Po zmianie jest: 

„14.1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. BPKO-350-8/17. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 29 marca 2017 r., do godz. 12:30. (…) 
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14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r., o godz. 12:00. (…) 

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, 

sala 209. Otwarcie jest jawne. (…)” 

Zamawiający informuje, że ww. zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jest zamieszczone na stronie www.senat.gov.pl. 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 


