
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Służba Ochrony Państwa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369383133

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Podchorążych 38

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-463

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 606 54 34

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sop.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sop.gov.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047201/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 11:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00042778/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
Zmawiający wymaga do Części I oraz Części II przedmiotowego postępowania złożenia wraz z
ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych.Do asortymentu
wymienionego w Części I oraz Części II przedmiotowego zamówienia Wykonawca dołączy
próbki oferowanego towaru. Próbki będą stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny ofert w
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oparciu o kryterium oceny ofert „JAKOŚĆ”:1. Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie i
bezzwrotnie.2. Wszystkie produkty/próbki muszą posiadać identyfikator Wykonawcy w formie
np. naklejki, tak aby możliwa była identyfikacja danego Wykonawcy.3. „Próbki” należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 38, 00 463 Warszawa, „kancelaria ogólna” bud.
1 część B pokój 7 nie później niż do dnia 07.05.2021 r. godz. 11:00 – termin składania ofert
(kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15).4. "Próbki”
należy złożyć w kopercie/opakowaniu/kartonie w sposób gwarantujący zachowanie
bezpieczeństwa oraz ich nienaruszalności z podziałem na Część I i Część II zamówienia.5. Na
kopercie/opakowaniu/kartonie należy umieścić adres Zamawiającego, umieścić w postaci
pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy, jego adres, nr telefonu, adres e -
mail a poniżej napis:PRÓBKI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SŁUŻBY OCHRONY
PAŃSTWA, CZĘŚĆ …. ZAMÓWIENIA, NR SPRAWY 4/2021/ZP. NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 07.05.2021 R. GODZ. 12:00.

Po zmianie: 
Zmawiający wymaga do Części I oraz Części II przedmiotowego postępowania złożenia wraz z
ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych.Do asortymentu
wymienionego w Części I oraz Części II przedmiotowego zamówienia Wykonawca dołączy
próbki oferowanego towaru. Próbki będą stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny ofert w
oparciu o kryterium oceny ofert „JAKOŚĆ”:1. Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie i
bezzwrotnie.2. Wszystkie produkty/próbki muszą posiadać identyfikator Wykonawcy w formie
np. naklejki, tak aby możliwa była identyfikacja danego Wykonawcy.3. „Próbki” należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 38, 00 -463 Warszawa, „kancelaria ogólna”
bud. 1 część B pokój 7 nie później niż do dnia 17.05.2021 r. godz. 11:00 – termin składania ofert
(kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15).4. "Próbki”
należy złożyć w kopercie/opakowaniu/kartonie w sposób gwarantujący zachowanie
bezpieczeństwa oraz ich nienaruszalności z podziałem na Część I i Część II zamówienia.5. Na
kopercie/opakowaniu/kartonie należy umieścić adres Zamawiającego, umieścić w postaci
pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy, jego adres, nr telefonu, adres e -
mail a poniżej napis:PRÓBKI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SŁUŻBY OCHRONY
PAŃSTWA, CZĘŚĆ …. ZAMÓWIENIA, NR SPRAWY 4/2021/ZP. NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 17.05.2021 R. GODZ. 12:00.

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

Przed zmianą: 
2021-05-07 11:00

Po zmianie: 
2021-05-17 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-07 12:00

Po zmianie: 
2021-05-17 12:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-05

Po zmianie: 
2021-06-15
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