Warszawa, dnia 26 marca 2014 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów wydawniczo-promocyjnych
- XXIV części, nr sprawy: 4/ZP/14.

Szanowni Państwo,
Departament Administracyjny MON jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 oraz z art. 12a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r. poz. 907,
z póź.zm.) zwanej dalej ustawą, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
W Rozdziale I Przedmiot zamówienia w pkt. 1 ppkt. 7) zapis o treści część VII zamówienia:
Torby i plecaki 1. Torby – 500 szt. 2. Plecaki - 100 szt. otrzymuje brzmienie część VII zamówienia:
Torby i plecaki 1. Torby – 500 szt. 2. Plecaki - 1000 szt.
W załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części VII
zamówienia: Torby i plecaki str. 41, pkt. 2 zapis o treści 2. Plecaki - 100 szt. otrzymuje brzmienie
2. Plecaki - 1000 szt.
W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 5.02.2014 r. 2014/S 025-039117 str. 2 w Sekcji II Procedura,
II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia lub zakupu pkt. 1 ppkt. 7) zapis o treści:
7)
część VII zamówienia: Torby i plecaki
1. Torby – 500 szt.
2. Plecaki - 100 szt.
otrzymuje brzmienie:
7)
część VII zamówienia: Torby i plecaki
1. Torby – 500 szt.
2. Plecaki - 1000 szt.
W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 5.02.2014 r. 2014/S 025-039117 w Sekcji Informacje
o częściach zamówienia, str. 5 , Część nr 7: Nazwa: Torby i plecaki pkt 1) Krótki opis zapis o treści:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych- Torby
i plecaki:
1. Torby – 500 szt.
2. Plecaki - 100 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych- Torby
i plecaki:
1. Torby – 500 szt.
2. Plecaki - 1000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
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Jednocześnie, mając na uwadze art. 12 a ust. 2 pkt 1) ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany
następujących terminów:
Termin składania ofert, na dzień: 23 kwietnia 2014 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00
Przesuniecie terminu składania ofert spowoduje następujące zmiany w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu tj.:
1. W Rozdziale X SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty, str. 14 SIWZ w ust. 15 zapis
o treści: „(…) Nie otwierać przed 26 marca 2014 r., godz. 12:00” otrzymuje brzmienie: „(…)
Nie otwierać przed 23 kwietnia 2014 r., godz. 12:00”.
2. W Rozdziale XI SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, str. 15 SIWZ w ust. 2 zapis
o treści: „Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2014 r., o godzinie 11.00” otrzymuje
brzmienie: „Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2014 r., o godzinie 11.00” oraz
w ust. 4 zapis o treści: „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 marca 2014 r., o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Departamencie Administracyjnym przy al. Niepodległości 218
w Warszawie w pok. 717” otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu
23 kwietnia 2014 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Departamencie
Administracyjnym przyal. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 717”.
3. W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 5.02.2014 r. 2014/S 025-039117 str. 16 w Sekcji IV
Procedura, IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zapis o treści: 26.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony
Narodowej Kancelaria Jawna al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa otrzymuje brzmienie:
23.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna al.
Niepodległości 218 00-911 Warszawa .
4. W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 5.02.2014 r. 2014/S 025-039117 str. 16 w Sekcji IV Procedura,
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert zapis o treści: Data 26.03.2014 otrzymuje brzmienie: Data
23.04.2014.
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