
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 212492-2015 z dnia 2015-08-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świdnik 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć 

wychowawczych: 1) w dwóch Ośrodkach Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie Rejonowym Lublin - 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku... 

Termin składania ofert: 2015-08-26  

 

Numer ogłoszenia: 217412 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212492 - 2015 data 18.08.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-

040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 464 88 79, fax. 81 464 88 79. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000.00 zł 

(słownie: cztery tysiące zł 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert tj. do dnia 26 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116 poz. 730 i 732 oraz Nr 

227 poz. 1505, z 2010 r. Nr 96 poz. 620). 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 1 ust. 9 s.i.w.z. 5. Wadium wnoszone w innej 

formie niż w pieniądzu należy przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 s.i.w.z. (w oddzielnej 

kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy LWZP-2401-3/15) albo złożyć w kasie Sądu - pok. 

nr 113 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, Świdnik) do dnia 26 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=212492&rok=2015-08-18


UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie 

wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez Zamawiającego 

wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu 

poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie 

go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 6. Gwarancja (poręczenie) musi 

być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta 

(Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji 

(poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego, przyrzeczenie zapłaty pełnej kwoty wadium w przypadku jego 

zatrzymania przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 

ust. 4a ustawy. Termin obowiązywania gwarancji (poręczenia) nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 

26 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 

wskazanym w § 1 ust. 9 s.i.w.z. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w 

s.i.w.z. zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000.00 

zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116 poz. 730 i 732 oraz Nr 

227 poz. 1505, z 2010 r. Nr 96 poz. 620). 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 1 ust. 9 s.i.w.z. 5. Wadium wnoszone w innej 

formie niż w pieniądzu należy przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 s.i.w.z. (w oddzielnej 

kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy LWZP-2401-3/15) albo złożyć w kasie Sądu - pok. 

nr 113 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, Świdnik) do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00. 

UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie 

wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez Zamawiającego 

wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu 



poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie 

go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 6. Gwarancja (poręczenie) musi 

być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta 

(Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji 

(poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego, przyrzeczenie zapłaty pełnej kwoty wadium w przypadku jego 

zatrzymania przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 

ust. 4a ustawy. Termin obowiązywania gwarancji (poręczenia) nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 

28 sierpnia 2015 r. do godziny 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 

wskazanym w § 1 ust. 9 s.i.w.z. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w 

s.i.w.z. zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 26.08.2015 r. godzina 11:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 

18; 21-040 Świdnik, pokój nr 001 (parter) albo przesłać pocztą (firmą kurierską) na adres 

Zamawiającego.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 r. godzina 11:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu: ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik, pokój nr 001 (parter) albo przesłać pocztą (firmą kurierską) na 

adres Zamawiającego.. 

 

 


