
Numer ogłoszenia: 533226 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 529372 - 2013 data 19.12.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, 

tel. 82 5654417, fax. 82 5654417. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.. 

 W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych jest usługa (kod CPV:79710000-4,79711000-1) tj. całodobowa ochrona 

obiektów, obiekty nie są w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej 

ochronie),osób i mienia Sądu Rejonowego w Chełmie położonych w Chełmie przy 

Pl.Kościuszki3 i Al.IAWP16 oraz we Włodawie przy ul.Sejmowej7 realizowana w 

formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej: a)w dni pracy Sądu w każdym 

budynku w Chełmie Pl.Kościuszki3 i Al.IAWP16 w godz.: -jeden pracownik ochrony 

od godz.7.00 do 18.00 w poniedziałek, od godz.7.00 do16.00 od wtorku do piątku, zaś 

-drugi pracownik ochrony od godz.8.45 do 5.45 od poniedziałku do piątku ..... 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą - Prawo 

zamówień publicznych jest usługa (kod CPV:79710000-4,79711000-1) tj. całodobowa 

ochrona obiektów, obiekty nie są w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej 

ochronie),osób i mienia Sądu Rejonowego w Chełmie położonych w Chełmie przy 

Pl.Kościuszki3 i Al.IAWP16 oraz we Włodawie przy ul.Sejmowej7 realizowana w 

formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej: a)w dni pracy Sądu w każdym 

budynku w Chełmie Pl.Kościuszki3 i Al.IAWP16 w godz.: -jeden pracownik ochrony 

od godz.7.00 do 18.00 w poniedziałek, od godz.7.00 do16.00 od wtorku do piątku, zaś 

-drugi pracownik ochrony od godz.8.45 do 15.45 od poniedziałku do piątku ..... 

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

 W ogłoszeniu jest: 27.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w 

Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chełmie(Al. I AWP 16, 22-100 Chełm) lub 

w pokoju nr 53(Al. I AWP 16, 22-100 Chełm) albo przesłać pocztą (firmą kurierską).. 

 W ogłoszeniu powinno być: 27.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy 

składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chełmie(Al. I AWP 16, 22-100 

Chełm) lub w pokoju nr 53(Al. I AWP 16, 22-100 Chełm) albo przesłać pocztą (firmą 

kurierską).. 

 


