
Ogłoszenia powiązane: S Ą D  O K R Ę ^ @ ^ y
Ogłoszenie nr 335550-2016 z dnia 03-11-2016 - Rzeszów 35-959Rzeszów, skr. poczt. 298
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie: stałej ochrony fizycznej,''oCM' W itów  3 
onie w systemie monitorowania z transmisją danych oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgoweg...
Termin składania ofert/wniosków: 15-11-2016

Ogłoszenie nr 340923 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Rzeszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 335550 

Data: 03/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000, ul. PI. Śreniawitów 3, 35959 

Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail oinw2@rzeszow.so.gov.pl, faks 

178 756 299.

Adres strony internetowej (url): http://rzeszow.so.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: II.3)

W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Nie Maksymalna liczba części zamówienia, na 

które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 5.

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Nie Maksymalna liczba części 

zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Nie dotyczy.

mailto:oinw2@rzeszow.so.gov.pl
http://rzeszow.so.gov.pl/


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekqi: II 

Punkt: II.7)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług -  zgodnie z 

art. 67 ust. 1 pkt 6). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług odnosi się do ochrony 

fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług -  zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług odnosi się 

do ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Zamawiający udzieli 

niniejsze zamówienie Wykonawcy z którym zawarł umowę o zamówienie podstawowe na warunkach nie mniej 

korzystnych niż określone w umowie na zamówienie podstawowe z wyłączeniem: - przejęcia przez Wykonawcę 

pracowników Zamawiającego na podstawie art. 23(z liczbą 1 w górnym indeksie) Kodeksu pracy; - terminu 

wykonania zamówienia; - wynagrodzenia Wykonawcy i warunków płatności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:
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