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Świdnik, dnia 05 maja 2015 r.   
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWZP-2401-1-16/15  

 
WYKONAWCY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów” 
 

 
ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 908, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) 

Zamawiający – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zmienia zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie: s.i.w.z.) dotyczące numeru rachunku 

bankowego.    

Z uwagi na powyższe zmianie ulegają zapisy § 1 ust. 9 s.i.w.z., w ten sposób, że usuwa się zapis: 

„Bank BGK O/Lublin 94 1130 1206 0028 9150 4590 0001”i na to miejsce wprowadza się zapis:  

„Bank BGK 84 1130 1017 0021 1002 7190 0004”. 

 
Dokonaną zmianę s.i.w.z., Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał s.i.w.z. oraz 

zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępniania s.i.w.z.).  

Powyższe wyjaśnienia treści s.i.w.z. zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana stanowi istotną zmianę treści s.i.w.z., a 

przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływa na konieczność 

przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 

ustawy p.z.p. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulega 

zmianie, godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez mian, tzn. termin składania 

ofert upływa dnia 08 maja 2015 r. godzina 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08 maja 2015 

r. godzina 11:30.  

 Jednocześnie Zamawiający informuje o zmienia terminu wnoszenia wadium. Termin 

wnoszenia wadium upływa dnia 08 maja 2015 r. o godzinie 11:00.   

 
Z poważaniem  

         
                              Dyrektor 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
              z siedzibą w Świdniku 
 
 
       Sylwia Choroszyńska – Zezula    
    


