BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r.

Do Uczestników postępowania

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa”, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę społeczną pn. KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I
MIENIA WYBRANYCH OBIEKTÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, Zamawiający
dokonuje zmiany, zgodnie z poniższym wskazaniem:

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy - §13 ust. 2, pkt 2:
Było: „zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”;
Jest: „zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę”.

Załącznik nr 1A opis przedmiotu zamówienia – pkt. 3.6:
Było: „Kontrola interesantów za pomocą wykrywacza metali”;
Jest: „Kontrola interesantów za pomocą wykrywacza metali. Zamawiający informuje, że nie
posiada wykrywaczy metali. Zamawiający dopuszcza stosowanie ręcznych wykrywaczy metali
we wszystkich lokalizacjach wskazanych w przedmiotowym Opisie przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę z uwzględnieniem odpowiednich certyfikatów oraz atestów dopuszczających
sprzęt do użytkowania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia pracowników
ochrony w zakresie obsługi wykrywaczy metali zgodnie z zasadami BHP”.

Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne – Rozdział XI Termin złożenia oferty:
Było: „Ofertę należy złożyć w terminie do 26.02.2018 r. do godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w dnia 26.02.2018 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77.”;
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Jest: „Ofertę należy złożyć w terminie do 27.02.2018 r. do godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w dnia 27.02.2018 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77.”.
Pozostałe zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne, OPZ oraz IPU pozostają
bez zmian.
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